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Előszó
Az irodalom közös kulturális kincsünk, melynek átörö- A tankönyv – a NAT, a kerettanterv és az érettségi vizsga
kítéséről – szemben a múzeum falai közé vagy a vitrin követelményeit figyelembe véve – a fejezetekben külön
üvegek mögé elzárt műkincsekkel – úgy gondoskod- motivikus leckét, illetve kiegészítő olvasmányok felhatunk, ha újra és újra kézbe vesszük a könyveket vagy dolgozásával projektmunkát szán a különböző korokaz irodalom más, korszerűbb hordozóit (mobiltelefont, ban keletkezett irodalmi művek tematikus-motivie-bookot, tabletet), és olvasunk. Irodalomtankönyvünk kus-műfaji-formai hasonlóságának vizsgálatára.
borítóképei ezt az örömteli és hasznos tevékenységet A Tudás +
ikonnal jelzett kiegészítő tankönyvi
illusztrálják. Fontos, hogy a tankönyvi anyag megisme- leckék a tehetséggondozást szolgálják. Ezekből a szakrését mindig meg kell előzze a szépirodalmi művek vagy tanár pedagógiai céljainak, a tanulók adottságainak,
azok részleteinek elolvasása, a saját értelmezés kialakítá- érdeklődésének figyelembevételével választhat.
sa. A tankönyv, valamint a szöveg- és feladatgyűjtemény
ebben az izgalmas és személyiségformáló folyamatban A leckéket szóbeli és írásbeli szövegalkotási feladatok zárják. Ezek az irodalmi ismeret és élmény váltoad majd támogatást.
zatos órai és otthoni elmélyítését szolgálják: fejlesztik
A tankönyvben a tájékozódást a fejezetek eltérő szí- a lényegkiemelést, rendszerezést, ösztönzik a filológiai
nei és piktogramjai segítik. A fejezeteket művelő kutatómunkát, az olvasmányokkal folytatott dialógust,
déstörténeti összefoglaló lecke vezeti be. Az oldal kreatív írást, a műalkotás művészi tolmácsolásának
párokból álló tankönyvi leckékben a mottót az meghallgatását, kapcsolódó filmrészletek megtekintéalfejezetekkel tagolt új anyagrész követi. Az Olvasd el sét, segítik a tájékozódást a sokféle tudásbázis között.
a teljes művet! QR-kódját leolvasva a hosszabb léleg- A tankönyv a műelemzést segítő Retorikai-stiliszzetű feldolgozandó olvasmányokhoz lehet hozzáférni. tikai és Verstani fogalom- és példatárat tartalmaz,
Kis fül tünteti fel a s zemelvények helyét a szöveg- és ezeket követi az Idegen szavak kiejtési mutatója és a
feladatgyűjteményben. A leckékben a vastaggal sze- Fogalomtár. A tankönyvet olvasásra, kutatásra bátorító
dett részek a tantervi előírásoknak megfelelő ismere- Bibliográfia, valamint Képjegyzék zárja.
teket emelik ki, egyúttal segítik a tanulást segítő vázlat
elkészítését. A kékkel szedett irodalomelméleti, kul- A szöveg- és feladatgyűjtemény a tankönyv felépítúrtörténeti fogalmak magyarázata a tankönyv végén tését követve elsősorban a szövegértést gyakorol
a Fogalomtárban található. A Fogalomtárban a vastag- tatja. A klasszikusokhoz későbbi vagy kortárs művek,
szövegek is kapcsolódnak, lehetőséget teremtve műgal szedett fogalmakat a kerettanterv írja elő.
fajok, motívumok, hatástörténeti vagy jelentésbeli
A leckék végén a Kitekintés műfajok, motívumok szövegpárhuzamok összehasonlítására és változatos
hatástörténeti vagy intertextuális (szövegek közötti) feldolgozására. A tankönyvvel együtt ajánlott a szövegszövegpárhuzamaira, az Érdekesség tágabb kulturális és feladatgyűjtemény használata.
vonatkozásokra mutat rá. A tárgyalt szépirodalmi szövegek képző- és filmművészeti alkotásokkal összekapcsolódva jelennek meg, lehetőséget adva más művészeti
Örömteli és sikeres tanulást kívánunk:
ágak eszköztárának elemzésére.
a tankönyv alkotói

Babits Mihály kézírása
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AZ IRODALOM ŐSI FORMÁI

II. MÁGIA, MÍTOSZ,
MITOLÓGIA

Teremtéstörténetek
„Íme, már megvan az egysejtű ember,
él és mozog,
gondolatokat nyújt ki magából
és visszahúzván kinyújtja újra,
hogy valamivel is előbbre jusson.”
József Attila

A mitikus idő másként telik, mint a hétköznapi,
ugyanis az események felidézése bármely későbbi korban
lehetséges, azaz a szertartások által újraélhető.
A babiloni teremtéstörténet

Az „Énuma élis…” („Amikor fönt…”) kezdőszavakkal
jelölik a Kr. e. 2. évezredből származó, akkád nyelven
ránk maradt babiloni teremtéstörténetet. Az előző
évezredbeli sumér mítosz alapján létrejött szöveg hét,
egyenként körülbelül 150 soros, ékírásos agyagtáblán
A
világ
teljes
megismerésének
SZÖVEGGYŰJTEMÉNY: 36–41.
vágya egyidős az emberiség- őrződött meg.
gel. Azoknak a jelenségeknek a magyarázatához, amelyeket tudásával nem volt képes értelmezni, az ember
mindenkor kapcsolatot keresett a meg nem fogható, a
természetfölötti (transzcendens) hatalommal. Hos�szú út vezetett a különálló, isteni megnyilatkozásként
felfogott természeti jelenségek értelmezésétől a jézusi
megtestesülés felismeréséig.
Mítosz, mitológia

A görög eredetű mítosz szó jelentése monda, mese, történet, amely a világ létrejöttére és az ember eredetére
vonatkozó elképzeléseket fogalmazza meg. A mítoszok
olyan elbeszélések, amelyek istenekről, emberfölötti
képességekkel rendelkező hősökről szólnak. A megmagyarázhatatlan jelenségeket igyekeznek emberközelivé
tenni, emberi tulajdonságokkal, cselekedetekkel felruházni, azaz antropomorfizálni. A mítoszok tehát
világmagyarázatok. A mítoszok összességét nevezzük
mitológiának. Ugyanakkor a tudományágat is jelenti,
amely a mítoszok gyűjtésével, tanulmányozásával és
értelmezésével foglalkozik.
Fontos rétegük a világ keletkezésének, az ember létre
jöttének kérdésére adott válaszok, ezek az úgynevezett
teremtéstörténetek.
A körülöttünk lévő világ megjelenését az ember a
szent világából érkező, káoszból rendet teremtő isteni
erőnek tulajdonítja. Attól függően, hogy ezt egy vagy
több isten tevékenységének, harcának ábrázolja, beszélhetünk egyistenhitről (monoteizmus) és többistenhitről (politeizmus). Így rendeződik az a valóságos tér,
amelyben az ember él. Ebben a térben hoz létre olyan
helyeket, amelyeket szentként fogad el (ez lehet egy
kő, egy fa vagy egy templom), kapcsolatot teremtve a
transzcendens világgal.
Az ember az ősi időkben különböző varázsszer
tartásokkal (mágia) arra törekedett, hogy befolyásolja
a világ működését. A mágia a bölcsője a vallásnak (hit
a transzcendens erőben), a tudománynak (a világ jelenségeinek megfigyelése) és a művészeteknek (a világ
ábrázolása).
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Asszír
ékírásos tábla,
Kr. e. 19. század

A mítosz szerint a világ létrejöttének alapja a víz.
Ehhez az őselemhez változó alakja miatt a megújulás, a
vízben való alámerüléshez pedig a megtisztulás képzete
társul. Az őskáosz létezésformája a babiloni teremtéstörténetben Apszu, az édesvíz és Tiámat, a sós víz. Ők az
elképzelés szerint hím- és nőnemű elemek. A kezdő
sorok azt sugallják, hogy a világ még nem létezik, s majd
csak az idősebb és a fiatal istenek harcából alakul ki.
A vizek feletti varázserőt birtokló isten, Éa fia, Marduk
kerül ki győztesen a küzdelemből, és Tiámat testét ketté
vágva teremti meg az eget és a földet. A lázadó istenek
véréből létrehozza Lullát, az embert, akinek feladata
az istenek szolgálata.
Gilgames, a mitikus hős

A mezopotámiai irodalomban a 3. évezredbeli sumér
hagyományból nőtt ki Uruk város királyának, építtetőjének, a kétharmad részben isten, egyharmad részben
ember Gilgamesnek a története. A rendkívüli hős az
örök élet titkát akarja megszerezni. Segítségére lehetne
a kiválasztott Um-Napisti, aki túlélte a mezopotámiai
vízözönt, s ezért örök életet nyert. Ez az élet azonban
csak létezés, ezért a cselekvő hős, Gilgames nem kaphatja meg. Az ő feladata, hogy tevékenykedjen Uruk
népének érdekében.

(rúnók) élt a népi emlékezetben, a szájhagyományban
egészen a 19. század közepéig. Ekkor gyűjtötte ös�A germán mitológia
sze a szövegtöredékeket Elias Lönnrot (1802–1884),
aki nem csak lejegyezte, hanem 1849-ben egységes
évszázadokon át a
egésszé formálta őket. Bár az ősi hiedelemvilágra már
szájhag yományban
rávetül a keresztény vallás hatása, mégis érzékelhető a
élő történeteit izlandi nyelven jegyezték
politeista világfelfogás (pl. Ukko a főisten, Tapio az
erdők istene, Louhi észak varázslónője). A teremtésben
le a 9–12. században. Az első változat,
az egek leánya a Vízanya hátán úszva formálja a világot,
miközben a mitikus hőst, Vejnemöjnent szüli. A térdére
amelynek a szerzője
leszálló búvárkacsa hat arany- és egy vastojásából lesz
ismeretlen, nagyrészt
verses műveket tartalaz ég, a föld, a csillagok. Vejnemöjnen, az időtlenül
maz, ezért Edda-daöreg hős éneke varázslatos hatású. A kiejtett szó málok néven vált ismertYggdrasil, a világfa
gikus erejét mutatja be az a szövegrész, amikor Vejneté. A későbbi lejegyzés
möjnen a költői versenyben vetélytársát, Joukahainent
a 13. század elején keletkezett prózai Edda-változat. az ének erejével győzi le. Egyfajta világmagyarázatot is
A cím eredete vitatott, valószínűleg az Oddi helynévből ad, hogy az ellenfél tárgyaiból milyen természeti jelenkeletkezett.
ségek keletkeznek: köpönyegéből bárányfelhő, övéből
A germán mítoszvilág többistenhitre épül. A sötét- csillagok.
ség és a fagy birodalmában egy jégtömbből formálódott meg Ymir, az óriás, és verítékéből még több óriás
A MÍTOSZOK, HŐSMONDÁK elemei az alapjelentést
született. Majd megjelent az istenek ősatyja, és unokái
hordozó motívumként továbbélnek a későbbi korok
közül Odin, a későbbi főisten megteremtette Ymir
művészetében. 2019-ben mutatták be Vásárhelyi Antal
testéből a középső világot, Midgardot. A világ szintjeit
grafikusművész Gilgames-illusztrációit, amelyekkel a
a világfa, Yggdrasil kapcsolja össze, melynek lombja
jelenben újraértelmezte a művet. Az Edda-énekek és
a Nibelung-ének volt Richard W
 agner négy operából
beborítja a világot, és tövénél fakad a tudás és az élet
álló ciklusának, a Nibelung gyűrűjének az alapja. A Rajna
forrásvize. Az embereket az istenek fából alkották
kincse, A walkür, a Siegfried és Az istenek alkonya című
meg. Az istenek állandó harca az óriásokkal végül a
műveket
Wagner 1848–1852 között írta, majd többször
világ pusztulásához vezet.
átdolgozta őket. A Kalevalában minden versnek külön
A mondakört az Eddán kívül a 12. századi német
dallama van, s jellegzetes kísérő hangszere a cimbalomlovageposz, a Nibelung-ének is feldolgozza. S iegfried csoszerű
kantele. Zenei világát a finn zeneszerző, Jan Sibelidakardjával megöli a Nibelungok, azaz a föld alatt élő törus
dolgozta
fel a Lemminkäinen legendák című szvitben.
pék aranykincsét őrző Fafner sárkányt. A sárkányvérben
Vejnemöjnen mitikus alakja jelenik meg Kodály Zoltán
megfürödve csak egy sebezhető pont marad testén, s
Vejnemöjnen muzsikál című kórusművében.
a próbák során ez okozza majd végzetét.
A finn nép hiedelemvilágának tükre: a Kalevala

A finn teremtéstörténet különböző, szerkezetileg
széteső változatokban, különálló epikus énekekben
1.

A mottóban idézett József Attila szerint mitől ember
az ember?

2.

Foglaljátok össze, hogyan jelenik meg a víz mint őselem
a különböző teremtéstörténetekben!

3.

Vegyétek fel valamelyik mitikus hős szerepét (Gilgames,
Siegfried, Vejnemöjnen), és írjatok egyes szám első
személyben tizenkét-tizenöt mondatos elbeszélést
tetteitekről!

4.

Akseli Gallen-Kallela finn festőművész több képének
témája a Kalevala világa. Figyeljétek meg A szampó
védelmezői című festményt! Nézzetek utána, mi az a
szampó, ki készítette és kik láthatók a képen!
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ÉRDEKESSÉG

A germán népek
teremtéstörténete

A görög mitológia 
világa

bűnhődött pl. Sziszüphosz (Sziszifusz), mert kijátszotta
Hadészt, s ezzel felfüggesztette a halált a Földön, ezért
újra és újra egy visszaguruló sziklát kellett felgörgetnie
egy hegyre. Hasonlóan haszontalan cselekedettel bűnhődtek a Danaidák férjeik meggyilkolása miatt: egy
„De az európai irodalom, a világirodalom, az egész világ
lyukas hordóba kellett vizet hordaniuk. Az Alvilágba
számára való irodalom folytonossága mégiscsak
nem léphetett halandó, kivéve Orpheuszt és néhány
a görögöknél kezdődik, azzal az újsággal, amit ők hoztak
különleges hőst (pl. Odüsszeuszt és Aeneast).
az emberi tudatba: felfedezték az embert.”
Dionüszosz – a szőlő, a bor és a mámor istene –
Szerb Antal
Zeusz és Szemelé fia volt. Nevének jelentése: ’kétszer
A görög mitológia szereplői született’, mert édesanyjának tragikus halála után annak
SZÖVEGGYŰJTEMÉNY: 42–45.
ember formájú (antropo- méhéből kiemelte és combjába varrta a magzatot az
morf), de halhatatlan istenek, és természetfölötti képes- apja, ahol a gyermek további három hónapig fejlődött
ségekkel rendelkező hősök (héroszok), akik lehettek a világra jötte előtt.
emberek vagy félistenek.
Az Apollón vezette kilenc múzsa kilenc egyforma természetű leány volt, akik Zeusz és Mnémoszüné gyermekei
A görög mitológia istenei és istennői
voltak, s a művészeteket testesítették meg. Ők kezdetben
A görög mitológiát elsősorban a homéroszi eposzokból az Olümposz alatt laktak, később pedig a Helikonon, más
és a görög epikus költő, Hésziodosz Istenek születése források szerint a Parnasszosz-hegyen. Utóbbi lábánál
található az Apollón-jósdáról híres Delphoi.
című munkájából ismerhetjük meg.
A mezopotámiaiakhoz hasonlóan a görögök is úgy
A KILENC MÚZSA ÉS AZ ÁLTALUK KÉPVISELT MŰVÉSZET
képzelték, hogy a világ az istenek nászából jött létre,
MÚZSA
MŰVÉSZETI ÁG
további fejlődése pedig az istenek harcából származik. Végül kiemelkedik egy főisten (a görögöknél Zeusz),
Erató
szerelmi költészet
aki a káoszból harmóniát teremt. Az istenek házasságából
Euterpé
éneklés, lírai költészet
sok isten születik még.
Kalliopé
epikus költészet
A görög főistenek lakhelye az Olümposz, és szám
Kleió
történetírás
szerint tizenketten tartoznak ide. Az istenek eledele az
Melpomené
tragédia
ambrózia, itala pedig a nektár volt.
Polihümnia
himnuszköltészet
Az Alvilág Hadész birodalma volt. A földi temeTerpszikhoré
tánc
tés után az Alvilág határfolyójáig Hermész kísérte el a
Thalia
komédia
halottat. Az erényesek az Élüszionba (Elysium), a bolUránia
csillagászat
dogok mezejére, a bűnösök a Tartaroszba jutottak. Itt
Raffaello Sanzio: Parnasszus – részlet, 1508–1511
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APHRODITÉ /VENUS
A szépség és a szerelem
istennője.
Neve a születésére utal, egy
történet szerint ugyanis a tenger
habjaiból kagylóhéjon kelt ki.

ZEUSZ / JUPITER
Az istenek vezetője, az időjárás, a mennydörgés
és a villámok istene. Sok szeretője (istennők, nimfák, halandók) és gyermeke volt. Állata a sas és a
bika, jelképe a villám.
POSZEIDÓN / NEPTUNUS
A vizek, az árvizek és a földrengések
istene, aki egy tengeri aranypalotában
lakott. Háromágú szigonyával
felkorbácsolja vagy lecsillapítja a tengert.

APOLLÓN / APOLLO
A Nap, a költészet, a jóslás,
a művészetek, az íjászat, a pestis
és a gyógyítás istene, a múzsák
vezetője. Jelzője a Phoibosz
(’ragyogó’). Jelvénye a lant.

HÉRA / IUNO
Zeusz felesége, a menny,
a csillagok, a házasság
és a hűség istennője.

OLÜMPOSZ

ARÉSZ / MARS
A háború istene: gyűlöli
a rendet és a békét.
Pajzzsal és karddal
ábrázolták.

HERMÉSZ / MERCURIUS
A jóslás, az újjászületés, az utazás,
az irodalom, az atlétika,
a pásztorkodás istene, a tolvajok
védője és az istenek hírnöke.
Furfangjáról és ravaszságáról
ismert. Ő találta fel a lírát,
a furulyát és az írást.

ARTEMISZ / DIANA
A Hold, a vadászat és a termékenység istennője. Apollón
ikertestvére, az ő nyilai is járványokat terjesztettek (veszettség,
lepra), de segített a szülésnél,
védte a nőket és a gyermekeket.

HÉPHAISZTOSZ / VULCANUS
A tűz és a vulkán istene,
a művészi kidolgozás
megszemélyesítője, az istenek
kovácsa. Jelképe az üllő és
a kalapács.

DELPHOI ismert jóshely volt az ókorban. Sok
magas rangú személy fordult meg itt, de hétköznapi emberek is felkeresték a jósdát. A papnő (Püthia) belélegezte a szentély mélyéből
áradó gőzt vagy ivott a forrásvízből, s transzállapotban adta át Apollón üzenetét. A jósda forrásának későbbi elemzése szerint a víz etilént tartalmazott, amely nemcsak a forrásban, hanem
a kigőzölgésben is benne lehetett. A delphoi
szentély falán görög bölcseknek tulajdonítanak
néhány gondolatot:

PALLASZ ATHÉNÉ / MINERVA
A bölcsesség istennője, a kézművesség, a műveltség és a harc megtestesítője. Zeusz fejéből pattant
ki. Szent állata a bagoly. A fuvola feltalálója.
Az Olümposz istenei

„Ismerd meg önmagad!”
„Tarts mértéket!”
„Legszebb dolog a nyugalom.”
„Ha megtanultál engedelmes
kedni, akkor fogsz tudni
uralkodni.”
„Emlékezz meg barátaidról. ”
„Az emberek többsége rossz.”

ÉRDEKESSÉG

DÉMÉTÉR / CERES, TERRA
A földművelés és a
termékenység istennője.
Ő tanította meg az embereket
a földművelésre.

HESZTIA / VESTA
Az otthon, a család és a családi
tűzhely istennője. Ő őrizte az
olümposzi szent lángot.

1.

A mítosz fogalma és a megismert történetek alapján igazoljátok Szerb Antal gondolatát arról, miszerint a görögök
„felfedezték az embert”!

2.

Sziszüphosz mítosza később korok művészeit is megihlette. Nézzétek meg Jankovics Marcell Sisyphus című kétperces
filmjét, s értelmezzétek a látottakat!

3.

Válasszatok ki a delphoi szentély feliratai közül egyet, s írjátok le róla egy oldalban a gondolataitokat!

4.

Próbáljátok kitalálni, kik jelennek meg Raffaello képén! Válaszaitokat indokoljátok!
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Görög mítoszok
„A kultúra – lett légyen népi vagy magas kultúra –
mindenkor közösségeket teremtő erő.”
Csoóri Sándor

Kezdetben a szóbeliség volt
jellemző: a mítoszok száj
hagyomány útján terjedtek, ezért egy-egy történetnek
több változata is létezett.

SZÖVEGGYŰJTEMÉNY: 46–50.

A Prométheusz-mítosz

 oszeidón büntetésül Minósz feleségére őrületet hoP
zott, aki beleszeretett a bikába. Így született meg az
embertestű, de bikafejű Minótaurosz. A bika megvadult, mindent elpusztított, ami az útjába került.
Héraklész a földre birkózta a bikát, és erős fogásából nem engedte el. A legyőzött állat a hátára vette
őt és átvitte a tengeren. Ez volt Héraklész tizenkét
hőstettéből a hetedik. A szörnyet az athéni ezermester,
Daidalosz építette labirintusban rejtették el. Daidalosz ezért nem mehetett el a szigetről, sőt Minósz őt és
fiát is bezárta az útvesztőbe. A bika később feldúlta a
szigetet, végül Thészeusz, az ifjú athéni hős ölte meg,
miután a krétai királylány, Ariadné fonala segítségével bejutott a Minótauroszhoz. A labirintusból a
legombolyított fonalat követve talált ki. Minósz nem
engedte haza Daidaloszt, aki a levegőben próbált
szökni. Tollból és viaszból repülő szerkezetet készített. Magával vitte fiát, Ikaroszt is, aki a magasban
szárnyalástól megrészegülve egyre feljebb repült,
ahol a viaszt meglágyította a tűző nap, s a fiú a tengerbe zuhant.

E mítosz szerint az első embereket Prométheusz, a bölcs
titán gyúrta sárból Pallasz Athéné segítségével. Ez a történet a teremtésen túl az emberek öntudatra ébredéséről és fokozatos fejlődéséről is szól. Az első emberek
tudatlanok, gyengék voltak, és a pusztulástól az mentette
meg őket, hogy Prométheusz ellopta számukra a tüzet az
olümposziaktól. Így kiemelkedtek az állatok közül, ám
bűnhődniük is kellett: Zeusz leküldte közéjük Pandórát, az első asszonyt, aki nagyon szép volt, de ravasz és
hazug is. Ő kíváncsiságból felemelte annak a szelencének
a tetejét, amely magában rejtett minden bajt, s az embe- A trójai mondakör
riségre szabadult a nyomor, a fáradtság, a betegség és A trójai mondakör egyik története szerint Zeusz
a halál. A titán is megkapta büntetését: Zeusz egy szik- hattyú formájában elcsábította Spárta királynélához láncoltatta, és egy sast küldött rá, hogy az naponta ját, Lédát, aki két hattyútojást szült. Az egyikből kikelt a halhatatlan Helené és Polüdeukész, a másikból
megújuló májából lakmározzék.
K lütaimnésztra és Kasztór, akik halandók voltak, és
A Minótaurosz
Léda férjétől származtak. Helené később Menelaosz
Minósz krétai király Zeusz és Európé fia volt. Trón- spártai király felesége lett, Klütaimnésztra pedig Agara lépésekor Poszeidóntól kért egy fehér bikát, hogy memnón mükénéi királyé.
A mondakör másik meghatározó házasságát a hős
feláldozza az isteneknek, ám ezt Minósz túl szépnek
találta, és helyette a sajátjaiból választott egy állatot. Akhilleusz szülei, Thetisz istennő és a halandó Péleusz
kötötték. Thetiszt először Zeusz
akarta feleségül venni, ám azt a jóslatot kapta, hogy Thetisz fia hatalmasabb lesz apjánál, ezért a főisten
úgy döntött, hogy az istennőt egy
földi halandóhoz adja. Az esküvőre
nem hívták meg Eriszt, a viszály istennőjét, aki bosszúból egy „A legszebbnek” feliratú aranyalmát
gurított Héra, Pallasz Athéné és
Aphrodité közé. A három istennő
vitatkozni kezdett, hogy melyikük
érdemli meg az almát, de ebben
Zeusz sem mert dönteni. Végül a
legszebb halandó férfinak, Parisz
Id. Pieter Bruegel: Ikarosz bukása,
1558 körül
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Laokoón, Apollón papja is figyelmeztette a trójai
akat, hogy a faló csapdának készült, ennek ellenére a
trójaia k a fellegvárba vitték azt. Poszeidón két kígyót
küldött a tengerpart felé, amelyek egyenesen Laokoónra
és a segítségére siető két fiára csavarodtak. Ezt a trójaiak
isteni jelnek vették, és végzetükre a falovat a városba
hurcolták.

A Trója című filmben használt faló a Trójához közeli
törökországi Çanakkale városában

trójai királyfinak kellett határoznia, aki Aphroditének
ítélte az aranyalmát, mivel ő a legszebb nő, Helené szerelmét ígérte neki. Néhány évvel ezután Parisz Spártába
látogatott, ahonnan megszöktette Helenét, s a királyi
kincseket is magával vitte. Ennek következtében kitört a
trójai háború, amelyben Héra és Pallasz Athéné a trójaiak
ellen fordult, Aphrodité pedig segítette őket.
A görög törzsek Agamemnón vezetésével indultak
Trója ellen, de csak azután kaptak jó szelet a hajózáshoz, hogy Agamemnón feláldozta lányát, Iphigeneiát
A rtemisznek, akit a fővezér az istennő kedvenc szarvasának elejtésével megsértett. Tíz év ostrom után végül
a várost csak a visszavonulás színlelésével és a trójai
faló segítségével tudták elpusztítani. A trójai háború
legdicsőbb katonája Akhilleusz lett.
Jósok és jóslatok

Kasszandra trójai királylányt Apollón szemelte ki magának, aki szerelméért cserébe azt kérte az istentől, hogy
ajándékozza neki a jóslás képességét. Apollón felruházta
a jövőbelátás képességével, ám Kasszandra nem tartotta
meg az ígéretét, s nem viszonozta az isten szerelmét.
Apollón azzal büntette meg, hogy jövőbelátó jóslatainak
ne higgyenek az emberek. Ez a trójai háborúban vált
végzetessé: Kasszandra hiába kérte, hogy ne vontassák
be a falovat a várba. A görög hódítás után Agamemnón
rabnője lett, s bár a hazafelé tartó úton figyelmeztette urát,
hogy otthonában meg fogják gyilkolni, az nem hitt neki.
Végül ez okozta a királylány vesztét is: Agamemnónt és őt
is meggyilkolták a mükénéi palotában.

Gorgófejet ábrázoló terrakotta tetőcserép,
Kr. e. 540 körül

A GÖRÖG MITOLÓGIA ismert alakjai a félig férfi, félig
ló alakú kentaurok is, akik a legenda szerint Ixióntól, egy
lapita királytól származtak. Héra vele akarta megbos�szulni Zeusz félrelépéseit, ám férje tudomást szerzett a
tervről, ezért felhőből megformálta az istennő alakját,
és őt küldte a találkozóra. Ebből a románcból születtek
a kentaurok, akik gyakran Dionüszosz isten kísérőiként
is szerepelnek.
Az Alvilág kapujának kinti őrzői a Gorgók voltak
(bentről Kerberosz, a háromfejű kutya őrködött). A Gorgók, Eurüalé, Sztheinó és Medusza eredetileg gyönyörű
leányok voltak, de megsértették Pallasz Athénét, ezért az
istennő büntetésként olyan félelmetessé változtatta őket,
hogy aki rájuk nézett, kővé dermedt. Hajuk helyén kígyók
tekeregtek, nyelvük is a kígyóéra hasonlított, aranyszárnyuk és disznóagyaruk volt, testük pedig pikkelyes.
A görög mitológia másik ismert csoportját az alvilági
múzsának is nevezett szirének alkotják, akik édesanyjuktól gyönyörű hangot örököltek. Azonban egyre gőgösebbek lettek, és versengeni kezdtek a múzsákkal,
akik bosszúból gonosz, félig ember, félig madár alakú
lényekké változtatták őket. Csodás, csábító hangjukat viszont meghagyták, de csak addig maradhattak életben,
míg valaki meg nem tudott menekülni előlük.

1.

Keressetek példákat a kultúra közösségteremtő erejére!

2.

Írjatok három négy-öt mondatos érvelést Héra, Pallasz Athéné és Aphrodité nevében arról, hogy melyikük miért
érdemli meg „A legszebbnek” feliratú aranyalmát! Játsszátok el a jelenetet!

3.

Keressétek meg id. Pieter Bruegel festményén Ikaroszt! Kik szerepelnek még a képen? Értelmezzétek a jelenetet!

4.

Átok vagy áldás a technikai fejlődés? Fogalmazzátok és vitassátok meg a véleményeteket!
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A magyar mitológia
„tükörcserepei”
„Deresen, havasan
eljön a karácsony,
csodafiú-szarvas
föláll az oltáron,
szép agancsa gyúlva gyullad:
gyertya tizenhárom,
gyertya tizenhárom.”
Nagy László

szerepkörök. Ugyanakkor a népi emlékezetben tovább élő
mondákban, mesékben, népi imádságokban, hagyományokban, szólásokban olyan ősi elemek őrződtek meg,
amelyek segítségével fel tudjuk idézni a világról
alkotott régi magyar elképzeléseket.
Az állatőstől való származtatás

Szkíta aranyszarvas,
Kr. e. 400–300 körül

A magyar mitológia kifejezés a 19. században született, amikor a nemzetek öntudatra ébredve eredetük
gyökereit keresték. A különböző népek mítoszvilágát
vizsgálva látható, hogy általában a keletkezés korához
közeli időben lejegyezték őket, tehát nem csak a
szájhagyomány útján éltek tovább. A Kalevala érdekessége pedig az volt, hogy a finn nép mitikus énekeit a 19.
században még olyan számban sikerült megtalálni, hogy
szerkesztés, kiegészítés segítségével megteremthető volt
a feltételezett egész.

SZÖVEGGYŰJTEMÉNY: 51–58.

Források

A magyar nép múltjából nem maradtak olyan feljegyzések, amelyek alapján a magyar mitológiát hasonló teljességgel rekonstruálni lehetne. Az egyik ok valószínűleg
az, hogy a kereszténység felvételével az ősi elnevezések
(isten, ördög, menny) jelentése megváltozott, azaz eltűnt
az eredeti értelem (öreg, azaz legfőbb isten, gonosz lélek,
felső világ). A másik ok, hogy a középkori gesztákban,
krónikákban általában nem tartották lejegyzésre érdemesnek a szóbeliség énekeit. Anonymus a 13. században
latin nyelvű, Gesta Hungarorum művében ezt írta:
Ha az oly igen nemes magyar nemzet az ő származásának kezdetét és az ő egyes hősi cselekedeteit
a parasztok hamis meséiből vagy a regösök csacsogó
énekéből mintegy álomban hallaná, nagyon is nem
szép és elég illetlen dolog volna. (Pais Dezső ford.)

Bár Anonymus kijelentette, hogy nem a mondai hagyományra, hanem a történeti forrásokra
fog támaszkodni, mégis a szóbeliségből kellett magyaráznia az Árpád törzsét megalapító Álmos vezér
születésének történetét. A mitikus turulmadár ejtette
teherbe Emesét álmában, ezért nevezték a gyermeket
Álmosnak. Az ember számára szinte legyőzhetetlen
totemállat a nemzetség hatalmát szimbolizálta. A hit
szerint az utódokban a ragadozó madár (valószínűleg
kerecsensólyom) és a nőstény vaddisznó ereje, gyorsasága, ügyessége él tovább, így méltán válhatnak a többi
törzs vezérévé, fejedelemmé.
Eredet- és honfoglalást magyarázó monda A csodaszarvas története, amely Kézai Simon Gesta Hunnorum
et Hungarorumában maradt fenn a 13. század végén.
A hun–magyar rokonság bizonyítására Hunor és Ma
gor törzséről beszélve az állatőstől származtatás jelenik
meg a történetben, hiszen az apa, Ménrót király neve a
mén szót rejti, az anya, Enéh pedig a szarvasünő, azaz
nőstényszarvas jelentést hordozza. Hunort és Magort,
azaz a hunok és a magyarok őseit pedig a csodálatos
szarvas vezeti az új hazába.
A csodaszarvas alakja Anonymus gesztájában Bors
várának megalapításához kapcsolódik. A népi emlékezetben pedig a regösénekek szarvasfigurájában él
tovább.
A fehér ló áldozatként jelenik meg a magyar hit
világban. Kálti Márk dolgozta fel Képes krónikájában a
14. század közepén a honfoglalás mondáját. Szvatopluk,
szláv fejedelem egy díszesen felszerszámozott fehér lóért
cserébe földet, füvet és vizet adott a magyaroknak. Értelmezésében ezért ők a szolgái lesznek, de Árpád vezér
és harcosai a terület átadásaként értékelték a gesztust,
és katonai erejükkel ennek érvényt is szereztek.
A tetejetlen fa vagy az égig érő paszuly

A magyar népmesékben az ősi világkép egyik legfontosabb emléke az égig érő vagy tetejetlen fa, más mesékben az égig érő paszuly. Ezzel a világfa-motívum
jelenik meg a magyar hagyományban. A világ eszerint
Ezért a mai kutatások szerint helyesebb ősi magyar alsó, középső és felső részre oszlik. A felső világban a
hiedelemvilágról beszélni, hiszen nincs teljes képünk Naphoz, a Holdhoz, a Szélhez lehet ellátogatni. A köa teremtés- vagy az eredettörténetről, valamint csak fel- zépső világ az emberek, az alsó pedig a gonosz erők,
tételezések alapján azonosíthatók a különböző isteni ördögök birodalma.
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Valószínűsíthető, hogy a magyarok világképe a sámán
hiten alapult. A táltos szó eredete ősi örökség az ugor
korból, varázserővel rendelkező jelentéssel bír. A táltos képes révült állapotban közlekedni a világszintek
között, azaz fel- és lejutni a világfán. Így a lélek kiléphet
a testből.
A sámánt, a táltost meg lehet ismerni, mert különleges
adottságokkal, több ujjal, foggal születik. Kiválasztott
ságának biztos jele az is, hogy víziók és betegségek gyötrik. Ezeken a megpróbáltatásokon keresztül lesz alkalmas mások gyógyítására (ld. Hoppál Mihály: Sámánok.
Lelkek és jelképek).
A népmesékben
segítő szerepben
fellépő táltos ló is
képes az átváltozásra, a megújulásra.
Emberi tulajdonságokkal is rendelkezik: beszél, együtt
érez a hőssel, tanácsot ad, ugyanakkor
természetfeletti képességei is vannak:
parazsat eszik, rendkívül gyors és erős.
Fehérlófia – a hitvilág megjelenése
egy mesében

A mese hőse állatőstől, a fehér lótól származik, aki
átadta neki az erejét. A vándorlása során mindenkit legyőz, szolgálatába fogad, majd táltosként az
alsó világba követi a rossz szellemet, az ördögöt,
a „Hétszünyű Kapanyányimonyók”-ot. Miután vele
is megküzd, három királykisasszonyt szabadít meg
a gonosz sárkányoktól, amelyek maguk is emberi
tulajdonságokkal bírnak, azaz a velük való viaskodás a táltos hatalomért való harcot jeleníti meg.
A felső világba a hős a mitikus griffmadár segítségével jut vissza. Felidéződik az emberáldozat képe, hiszen a griffet végül Fehérlófia a saját
testrészeivel eteti. A táltos megújulását mutatja,
hogy ezután a hős megint ép, és még erősebb lesz.

A feltételezett istenvilág – pogány
és keresztény világkép

Az ősi magyar világmagyarázat többistenhitre épült.
Pontosan nem lehet meghatározni, hogyan is szerveződött meg ez a világkép. Valószínű, hogy egy főisten
(Isten, Öregisten) irányított mindent, és a különböző természeti jelenségek is megtestesültek (Nap,
Hold, Szél, Csillagok). A tűz istene talán azonos volt a
Hadúrral, azaz a harcok szellemével. Az ősi vallás isten
anya-elnevezése, a Boldogasszony a kereszténység felvétele után Szűz Mária alakjával azonosult.
A pogány és keresztény világkép összefonódása leginkább az egyházi gyakorlatban el nem
fogadott népi imádságokban figyelhető
meg. Ezekben a szövegekben az ősi hiedelem mágikus elképzelése a keresztény
vallás elemeivel ötvöződik.
Mongóliai burját sámán szertartása

A HIEDELEMVILÁG ELEMEI motívumokként élnek tovább a magyar irodalomban. A 19. századi művek hátterében,
amelyek több témát elevenítenek fel a
nemzeti múltból, egyfajta rekonstruált
mitológia áll. Vörösmarty Mihály honfoglalásról szóló Zalán futása (1825) című
eposzában például a magyarokat segítő Hadúr, a szlávokat
támogató Ármány jelenik meg.
Vörösmarty Csongor és Tünde című drámai költeményében
(1831) a földi és az égi szintet összekötő, a boldog szerelem
jelképévé váló csodálatos almafa a mitikus világkép emléke.
Arany János terve a nemzeti eposz újrateremtése volt. A Csabatrilógia tervéből csak a csak a Buda halála rész készült el (1863).
A mű 6. éneke A csodaszarvas történetének felidézése. A 20.
század költészete inkább a sámánhitet rejtő regöséneket
formálta újjá. Jankovics Marcell Ének a csodaszarvasról című
filmjében azokat az ősi hiedelmeket jeleníti meg, melyek az
állathoz kötődnek. Hunor és Magor történetében valódi történeti eseményeket fogalmaz át mesei környezetbe. A Fehérlófia
című animációs alkotása archetípusszerű kozmikus-természeti
jelenségeket ábrázol modern filmes eszközökkel, melyek segítségével megjelennek 20. századi párhuzamok is.

1.

Gyűjtsetek olyan népmeséket, amelyekben az állatős (sün, kígyó stb.) átváltozása jelenik meg!

2.

Olvassátok el Illyés Gyula Hetvenhét magyar népmese című gyűjtéséből Az égigérő fa című mesét! Készítsetek
vázlatot a szövegben rejtőző mitológiai elemekről!

3.

Válasszatok egy olyan mai élethelyzetet, amelyről tizenöt-húsz mondatos mesét tudtok írni a magyar hiedelemvilág
elemeinek felhasználásával!

4.

Nézzetek utána, mi a jelentésük, és milyen mitikus hátterük van a következő szólásoknak!
Hálni jár belé a lélek. Szidja, mint a bokrot.
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A táltos, a sámán

Hősök és archetípusok
a populáris kultúrában
„[…] a mitologikus gondolkodást nem lehet felváltani,
mert keretet és kontextust alkot minden gondolkodás
számára.”
Northrop Frye

A skandináv
mitológia egyik
központi alakja,
Thor
egy képregény
főhőseként

A mitikus történetekben megőrzött hőstípusok, cselekményelemek, motívumok, képek és témák nem haltak ki
a mítoszokat létrehozó civilizációk hanyatlásával sem. gyományát, a képregények fantáziavilágának naiv világAz irodalomban – és a többi művészeti ágban – máig képét, egyszerű és megingathatatlan értékszerkezetét.
érezhető az ősi örökség, az archetipikus elemek je- Ezzel új fejezetet nyitott nemcsak a kifejezési forma, de
lenléte. A nyugati kultúrára természetesen a Biblia, a a szuperhősök kultúrtörténetében is.
görög-római, valamint kisebb mértékben a germán és
kelta mitológia hatott legközvetlenebbül. Az emberi Archetipikus szerkezetek
tapasztalat azonban, amelyben ezek a történetek gyöke- A művészet legősibb formáiban is meglévő, az emberiség
reznek, egyetemes. Nem véletlen, hogy a művészet mi- alapvető képzeteit, tapasztalatait képi és cselekménytikus eredetű rétegeiben is világszerte számos rokon sémákban rögzítő archetípusok a modern alkotásokvonással találkozunk, s nincs ez másként a populáris ban is gyakran töltenek be központi szerepet. Olykor
jelentésalakító motívumként (fény és sötétség, tűz
kultúra termékeiben sem.
és víz, napszakok és évszakok, folyó, tenger, sziget, föld,
Modern héroszok
fa, erdő, kert, vadon, pusztaság, híd stb.), máskor a cseA populáris irodalom és film, valamint az ezekhez kötő- lekmény egészét meghatározó szerkezeti elemként.
dő képregény-irodalom toposzainak eredete leginkább
Ilyen elem például a világ megtapasztalásával, s így a
a hősök megformálásában mutatkozik meg. Ugyanis hős önmegismerésével, nevelődésével összefonódó
az 1930-as évek amerikai képregényeiben megszüle- utazás. Utazik Gilgames, Odüsszeusz, Gulliver, de utazik
tő, és máig népszerű modern szuperhősök a mitikus Zsákos Bilbó (J. R. R. Tolkien: A hobbit), Lyra Belacqua
héroszok egyenes ági leszármazottai. A típus egyik (Philip Pullman: Az úr sötét anyagai) vagy a Némó nyomákorai képviselőjét, az Action Comics című, popkulturá- ban című animációs film főhőse, Pizsi is. Bár gyökeresen
lis ikonná lett képregénysorozat első számában (1938) különböző világokban mozognak, élményeik alakítják
színre lépő Supermant épp az egyik alkotója nevezte és olykor egészen új személyiséggé formálják őket.
Sámson és Héraklész örökösének.
A 20–21. század szuperhősei valóban mítoszokba illő
figurák: különleges képességeik a hétköznapi emberek
fölé emelik őket. Küzdelmeik, amelyek által a világban
megborult egyensúlyt állítják helyre, az egész közösség számára jelentőséggel bírnak. A szuperhősök ennek
megfelelően általában kevésbé rétegzett karakterek, s
történeteik nagy része hasonló sémákból építkezik.
Ugyanakkor vannak kivételek. Ezek közé tartozik
a Watchmen (1986–1987) című képregény, amelynek
valószerű világban tevékenykedő, álruhás, de különleges képességek nélküli igazságosztói egytől egyig
ellentmondásos, dinamikus jellemek. A Watchmen
leszámolt a hőstörténetek kliséivel, s lényegében
Lámává változott király az Eszeveszett birodalom című
megkérdőjelezte a mitikus hérosz több ezer éves haanimációs filmből

SZÖVEGGYŰJTEMÉNY: 59 – 61.
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Jelenet A Gyűrűk Ura filmváltozatából, 2001–2003

utazást követően. A regény jó és rossz, fény és sötétség
örök harcára épül, de tematikája nem merül ki ebben a
stilizált ellentétben. A hősök viszontagságos útja ugyanolyan mélyen emberi problémákat hoz felszínre (pl.
A Gyűrűk Ura
mulandóság, sors, hatalom), mint a mítoszok és mesék
A kortárs populáris kultúrára nagyon kevés irodalmi mű általában.
gyakorolt akkora hatást, mint J. R. R. Tolkien (1892–
Minden bizonnyal ennek köszönhető, hogy A Gyűrűk
1973) angol író A Gyűrűk Ura című regénytrilógiája Ura minden idők egyik legnagyobb könyvsikere, műfaji
(1954–1955). Tolkien, aki a régi germán irodalom és mérföldkő és egy ma már klasszikusként számon tartott
mitológia kutatója volt, tudatosan épített Észak-Európa filmtrilógia alapanyaga lett.
mítoszaira, így a Beowulfra, az Eddára és a Nibelung-énekre. A hagyományozott elemekből A G yűrűk Ura három
A 20. SZÁZADBAN önálló irodalomtudományi irányzat
regényében és a hozzájuk szorosan kapcsolódó egyéb
épült a mítoszok és az irodalom kapcsolatának vizsműveiben, többek közt A hobbitban és A szilmarilokban
gálatára. A kanadai Northrop Frye (1912–1991) nevével
mégis teljesen egyedi világot alkotott saját történelemfémjelzett mítoszkritikai iskola abból a feltételezésből
mel, mondakinccsel, aprólékosan megtervezett fiktív
indult ki, hogy minden irodalmi alkotás mítoszi elemenyelvekkel.
ken, mitikus struktúrákon alapul, és e rejtett ősi modelA Gyűrűk Ura középpontjában egy varázserejű tárgy,
lek feltárása által juthatunk közelebb a művek mélyebb
a hatalmas szellem, Szauron gyűrűje áll, amelyet a tipimegértéséhez. Bár Frye alapelveit számos bírálat érte,
kusan mesei hősnek, a sokak által alábecsült, apró, de
a mítoszkritika a múlt század egyik jelentős elméleti
bátor és tiszta szívű hobbitnak, Zsákos Frodónak kell
irányzatává nőtte ki magát.
elpusztítania egy kalandokkal és próbatételekkel teli
1.

Gyűjtsetek érveket a mottóban megfogalmazott állítás mellett és ellen! Készítsétek el egy érvelő esszé vázlatát!

2.

Vizsgáljátok meg egy általatok kedvelt könyv- vagy filmsorozat (pl. Harry Potter, Trónok harca) hőstípusait és cselekménymenetét! Keressetek bennük olyan elemeket, amelyekkel már a mitikus történetekben is találkoztatok!
Beszéljétek meg, mi teszi ezeket a sorozatokat mégis egyedülállóvá!

3.

Válasszatok egyet az előző leckékben tárgyalt mítoszok közül, és dolgozzátok fel kortárs környezetbe helyezve,
képregény formájában! Munkátokkal kapcsolatban válaszoljátok meg a következő kérdéseket!
a) Milyen kihívásokkal szembesített benneteket a mitikus cselekményszerkezet modern korra való alkalmazása?
b) Mivel magyarázható, hogy a történet a megváltozott környezetben is érvényes maradhatott?
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A populáris kultúrában az utazáséhoz mérhető a változatos funkciójú átváltozás jelentősége. Ez lehetővé teheti, hogy a hős teljesen
más nézőpontból tekintsen a világra és benne
önmagára, amint történik az Eszeveszett birodalom című animációs film lámává változott
királyával. Az átváltozás emellett elősegítheti a
hős fejlődését: így lesz az intelligens, de szürke
és bizonytalan Peter Parkerből Pókemberként
egészen más személyiség; vagy egyetlen jelképes mozzanatba sűrítheti a hosszú belső
átalakulást, mint a népmesei eredetű A szépség
és a szörnyeteg fináléjában.
A számos archetipikus cselekményelem közt
a kultúra minden rétegében kitüntetett szerepet
játszik a beavatás, amelynek során a beavatandó
valamilyen próbatétel által magasabb státuszba
kerül a közösségen belül. Ahogy mindennapi
életünkben is változatos formákban érhetők
tetten a beavatási szertartások (pl. az elsőáldozás vagy az
érettségi), úgy a populáris kultúrában is lépten-nyomon
ezek változataiba botlunk. Ilyen az a ceremónia, melynek
során a Teszlek Süveg különböző házakba osztja a Roxfort elsős diákjait J. K. Rowling Harry Potter-sorozatában.

Összefoglaló kérdések, feladatok
projektmunkával
SZÖVEGGYŰJTEMÉNY: 62– 67.

„Hullatja levelét az idő vén fája,
Terítve hatalmas rétegben alája;
Én ez avart jártam; tűnődve megálltam:
Egy régi levélen ezt irva találtam.”
Arany János

1.

Magyarázzátok meg a mítosz, mitológia fogalmak jelentését példákkal!

2.

Készítsetek összehasonlító táblázatot a tanult mítoszokról!
babiloni

görög

germán

finn

magyar

Istenvilág
A világ teremtése
Az ember teremtése
Mitikus hős

3.

Válasszatok három különböző szuperhőst az újmítoszok világából! Kapcsoljátok össze sorsukat egy új történetben! Írjátok meg közös kalandjaik egy eseményét tizenöt-húsz mondatban!

4.

PROJEKTMUNKA: Gárdonyi Géza: A láthatatlan ember

A TELJES MŰVET!

OLVASD EL

a) Mutassátok be a regény történelmi hátterét: Attila korát, a hun hódításokat, a Nyugat- és a Keletrómai
Birodalom helyzetét, Priszkosz rétor munkásságát! Készítsetek ppt-bemutatót!
b) Idézzétek fel a catalaunumi csata jelentőségét! Készítsetek csomagolópapírra térképes beszámolót
egy hun vagy egy római katona nézőpontjából a helyszínről! A regény alapján rajzoljatok illusztrációkat a csata mozzanatairól, a hun harcosokról, a hun harcmodorról!
c) Gyűjtsetek mondákat Attiláról és koráról! Keressétek vissza a regényben, hol találkoztatok a cselekményben
a mondák beépülésével! A „Hun Regös Hírmondó” című képzeletbeli újság számára foglaljátok össze egyegy hírként vagy interjúként a felidézett mondákat!
d) Milyen a hun életmód? Keressétek meg a hunok mindennapjait bemutató részeket, beszéljétek meg, milyen
volt az öltözködés, a lakás, mivel foglalkoztak a férfiak és mivel a nők! Írjatok ezek alapján rövid jeleneteket,
és játsszátok el őket!
e) Gyűjtsetek a regényből a hunok hitvilágára vonatkozó elképzeléseket! Soroljátok fel a táltosok szerepét!
Emeljetek ki egy jóslás-jelenetet! Jelenítsétek meg mindezt gondolattérképpel csomagolópapíron!
f) Adjatok címet azoknak a helyzeteknek, ahol a keresztény gondolkodásmód kerül előtérbe! Nevezzétek meg
a legfontosabb szereplőket! A vázlatot formáljátok meg fürtábrában!
g) A névkártyák segítségével állítsátok össze a szereplők viszonyrendszerét! Válasszatok egy szereplőt, és
mondjatok el E/1. személyben egy rá jellemző történetet!
Átilla

Rika

Ildikó

Emőke

Zéta

Csege

Deél

Dsidsia

h) Hogyan kapcsolhatjuk a bevezető gondolatokat a főszereplő, Zéta személyiségéhez? Írjatok le négy olyan
döntéshelyzetet, amely meghatározó volt a főhős életében! Mutassátok be őket állóképekben!
5.

Attila mitikus hősként jelenik meg Arany János Buda halála című eposzában. Értelmezzétek a csodálatos kardot
kezében tartó Attila szavait! Fogalmazzátok meg, mi kapcsolja őt a héroszok világához!
„Csillag esik, föld reng: jött éve csudáknak!
Ihol én, ihol én pőrölyje világnak!
Sarkam alá én a nemzeteket hajtom:
Nincs a kerek földnek ura, kívül rajtam!”
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Ókori görög szövegrészlet papiruszon

A GÖRÖG IRODALOM

IV. AZ ANTIK
GÖRÖG DRÁMA

Az antik görög színház
„ Így éppen ez a műfaj volt a legalkalmasabb arra,
hogy a kor egy szabad polgárokból álló,
demokratikus közösség gondolatait kifejezze.”
Ritoók Zsigmond

valakinek a szerepében szólalt meg – valamiféle kezdetleges cselekmény megjelenítésére is alkalmat adott.
Amikor aztán Aiszkhülosz néhány évtizeddel később
már egyszerre két színészt léptetett fel, az így lehetővé
váló összetettebb cselekményszerkezetek és viszonyváltások révén lényegében létrejött a klasszikus értelemben
vett dráma.

A dráma eredetét ma is meg- A nagy Dionüszia
oldatlan rejtélyek sora övezi. A dráma kultikus gyökerei fejeződnek ki abban, hogy
Annyi bizonyos azonban, hogy az új műnem a Kr. e. az előadásokat Athénban vallási ünnepek (eleinte ki6–5. századi Athénban bontakozott ki. Az is való zárólag Dionüszosz tavaszi ünnepe, a nagy Dionüszia)
színűnek látszik, hogy legalább a tragédia gyökerei alkalmával rendezték. Eredetileg minden előadás egyDionüszosz isten kultuszáig nyúlnak vissza. Már a gö- szeri esemény volt. A költők kifejezetten az ünnepre írrög filozófus, Arisztotelész is úgy tudta, hogy a tragédia ták darabjaikat, és csak később terjedt el az a gyakorlat,
az isten tiszteletére énekelt, életét és tetteit megörökítő hogy egyes műveket újra előadtak.
A drámaversenyek a nagy Dionüszia fénypontjai
kardaltípusból, a dithüramboszból fejlődött ki.
közé tartoztak. A költők egy tragikus trilógiából és egy
Műnem születik
ehhez akár témájában is kapcsolódó, a tragédiák hanguA változás természetesen fokozatosan ment végbe. Ma latát ellenpontozó, tréfás szatírjátékból álló tetralógiásem világos, hogyan alakult a karneváli hangulatú di val pályázhattak a részvételre. Minden évben hárman
thürambosz tragédiává, de ami a dramatikus forma kaptak lehetőséget a megmérettetésre (komédiaverselétrejöttét illeti, a fejlődés néhány lényeges állomása nyeket eleinte nem rendeztek, később azonban ezekre
nyomon követhető. A döntő lépést a hagyomány szerint is sor került). A versenyt a nézők szavazatai döntötték el.
Theszpisz tette meg, aki Kr. e. 534-ben elsőként emelte Nem csoda, hogy az első hely komoly megbecsültséggel
ki az egyik énekest a karból. Bár ez az új szereplő ele- járt – míg a harmadik egyenlő volt a bukással.
Az előadások látogatására minden szabad emberinte valószínűleg inkább a kar énekét, táncát kommentálta és magyarázta, az újítás rövid idő alatt forradalmi nek joga volt. A jegyek nem voltak ugyan ingyenesek,
változást hozott a dráma fejlődésében. Megteremtette viszont – minthogy a tragédiaversenyt az ünnep részeugyanis a dialógus lehetőségét, ráadásul – mivel ez ként jelentős vallási-közösségi eseményként fogták fel
az énekes nem egyszerűen a maga nevében, hanem – a szegényebbek jegyének árát az állam fizette ki.

SZÖVEGGYŰJTEMÉNY: 115–116.

SZKÉNÉ

MECHANÉ
PROSZKÉNION

Szkéné: állandó háttér
Mechané: az istenek
helye a szkéné lapos
tetején
Proszkénion: előszínpad
Orkhésztra: tánctér
Kollion: nézőtér
Prohedria: díszülések
a hellenizmus korától

ORKHÉSZTRA

KOLLION
PROHEDRIA
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Az antik színház felépítése

A drámák előadásai már az ókori Athénban is állandó
színházban zajlottak. A görög színház nyitott épület
volt félkör alakú nézőtérrel, amely akár 15 000 néző
befogadására is alkalmas lehetett. A nézőtér és a színpad
között, középen helyezkedett el az orkhésztra [tánctér],
ahol az előadások során a kar kapott helyet. A színpad
ennél valamivel magasabban volt, s mögé állandó háttér
(szkéné) épült, mely az idők során egyre pompásabbá
vált.

Görög színházi maszkok

Az előadók csak férfiak lehettek. Ők maszkot viseltek, mivel a mimikának a színészek és a közönség
közötti nagy távolság miatt nem lett volna funkciója.
A festett, egyénített maszkok szerephez szabottak lehettek, érzelmeket fejeztek ki, és lehetővé tették, hogy
egy színész több szerepet is vállaljon. Jelmezeket nem
használtak (bár a színészek ruhája valamivel díszesebb
volt az átlagosnál), és a díszlet sem volt jellemző. Alkalmaztak viszont különféle gépeket (pl. emelőszerkezeteket), amelyek akár bonyolultabb cselekményelemek
megjelenítését is lehetővé tették. A színielőadás szorosan
összefonódott a zenével: a kar énekkel és tánccal kísérte
a cselekményt, a kardalok dallamaiból azonban szinte
semmi nem maradt ránk.
A közönség igencsak aktív résztvevője volt az előadásoknak. Nemcsak tetszését nyilvánította ki látványosan,
de rosszallását is: egy-egy darab bukása sokszor már a
szavazás előtt nyilvánvalóvá vált a nézők hangoskodása
(sőt olykor akár komolyabb rendbontása) miatt.
Jelentős életművek

A görög drámairodalom óriási mennyiségű szövegének
legnagyobb része nem maradt ránk. Teljes műveket

mindössze négy szerzőtől ismerünk: a tragikus triász tagjaitól (Aiszkhülosztól, Szophoklésztől és Euri
pidésztől), illetve a komédiaíró Arisztophanésztől. Ezek
a művek azonban két és fél évezred próbáját állták ki.
Maradandóságukról, jelentésbeli gazdagságukról a 21.
században is előadások, új értelmezések sora tanús
kodik.
Aiszkhüloszt (Kr. e. 525–456) a tragédia atyjának tartják, de – mint láttuk – tulajdonképpen a dráma
atyjának is nevezhetnénk. Nem a színészek számának
felemelése volt azonban az egyetlen újítása. Ő írt először
tartalmilag összefüggő trilógiát is (Oreszteia című trilógiája az egyetlen, amely teljes egészében fennmaradt).
Ezzel az újításával radikálisan kiterjesztette a dráma
lehetőségeit – lényegében a többfelvonásos darabok
elődjét alkotta meg.
Euripidész (Kr. e. 480–406) pályáját számos kudarc
tarkította. A mítoszokat merészen újraalkotó, a lélek
rejtett mélységeit kutató, a hagyományos értékrendet
megkérdőjelező, az embert reménytelenül kiszolgáltatottnak ábrázoló tragédiáit (pl. Médeia, Hippolütosz)
mégis újra és újra felfedezte, átértékelte az utókor. Ennek
köszönhető az is, hogy bár saját korában népszerűtlen
volt, több műve maradt ránk, mint Aiszkhülosznak és
Szophoklésznek együttvéve.
Arisztophanész (Kr. e. 450–385), az ókor kiemelkedő vígjátékszerzője nem ismert kikezdhetetlen tekintélyt. Vaskos humorú, társadalomkritikával átitatott darabjaiban (pl. Felhők, Madarak, Lüszisztraté)
akár saját kortársait is szerepeltette, miközben maró
gúnnyal ábrázolta az ember gyarlóságait, az athéni élet
visszásságait, és előszeretettel parodizálta a korabeli
tragédiákat. Összes komédiáját Arany János ültette át
magyarra. Mind a három alkotó betartotta a hármas
egység, a hely, idő és cselekmény egységének elvét a
drámai hatás megkövetelte sűrítés érdekében.
1892-BEN EGY OSZTRÁK KUTATÓ jelentős felfedezést tett: egy papiruszon megtalálta az Oresztész című
Euripidész-dráma egyik kardalának hangjelöléssel ellátott töredékét. Ma is ez az egyetlen emlékünk a görög
tragédiák zenéjéről, de a töredéknek köszönhetően ma
akár bele is hallgathatunk a kardalba az interneten.

1.

Miért volt alkalmas a kor a színház jelentőssé válásához?

2.

Tervezzétek meg egy képzeletbeli modern színház szkénéjét! Ne feledjétek, hogy munkátoknak a lehető legváltozatosabb előadások háttereként kell megállnia a helyét!

3.

Írjatok ismeretterjesztő cikket „Hová tűnt a görög irodalom?” címmel annak okairól, hogy miért veszett el számos
alkotás a történelem folyamán!
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ÉRDEKESSÉG

Az előadás

Szophoklész: Antigoné
– A mű alaphelyzete

A TELJES MŰVET!

OLVASD EL

„A szophoklészi dráma […] a maga formai tökéletessé
gével a legfontosabb példaképe lett minden olyan későbbi
törekvésnek, amely az antik drámában kereste a mintát
és kiindulópontot a további fejlődéshez.”
Hegedüs Géza – Kónya Judit
SZÖVEGGYŰJTEMÉNY: 117–118.

Szophoklész nemcsak a költői nyelv sokak által csodált mestere, hanem a színház egyik úttörője is volt.

A görög színház úttörője

Szophoklész (Kr. e. 497/6–406/5) pályája fantasztikus
sikerrel indult: a huszonéves ifjú első bemutatott darabjával magát Aiszkhüloszt győzte le a tragédiaversenyen. A későbbiekben még huszonhárom győzelmet
aratott – többet, mint bárki más –, és közben kora népszerű költőjévé vált, akinek életében különféle állami
hivatalokat kínáltak, halála után pedig áldozatokat mutattak be az athéniak.
Ő emelte a színészek számát háromra (ezt az újítását egyébként Aiszkhülosz is átvette), miközben a kart
is mintegy szereplővé formálta, a korábban többé-kevésbé önálló kardalt pedig sosem látott tudatossággal
integrálta a dráma szövetébe. Ráadásul lemondott az
összefüggő trilógia Aiszkhülosz által kidolgozott műformájáról, vagyis a három színész révén összetettebbé
vált cselekmény teljes kibontakoztatását kellett egy-egy
tragédia szigorúan zárt kompozíciójában megoldania.
Szophoklész művészetében mindez a dráma egyedülálló sűrítettségét, a feszültség rendkívüli intenzitását
eredményezte, amely minden bizonnyal döntő módon
járult hozzá művei sikeréhez és máig tartó hatásához.
Ezeknél talán kisebb jelentőségű, de kétségkívül látványos és előremutató újítása volt Szophoklésznek a díszlet bevezetése, erről azonban nagyon keveset tudunk.
A híres alexandriai könyvtár a költő több mint száz
művét őrizte, de mindössze hét tragédia és egy töredékes
szatírjáték élte túl a történelem viharait (mivel azonban
a szatírjátékok közül csak Euripidész Küklopsz című darabja maradt fenn teljes egészében, a Nyomszimatolók így
is a műfaj második legfontosabb emléke). Az Antigoné
ezek közül több szempontból is kiemelkedik. Egyrészt az
ókori beszámolók szerint Szophoklész ezzel aratta élete
legnagyobb sikerét, s a tragédiát egyes szerzők már az
antikvitás évszázadaiban is a műfaj mintaalkotásaként
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Jean Auguste Dominique Ingres: Oidipusz és a szfinx, 1808–1827

tartották számon. Másrészt – s ez arról tanúskodik, hogy
a darab semmit sem veszített frissességéből – az Oidipusz
király mellett ma is az A ntigoné a legtöbbet játszott
antik dráma.
A thébai mondakör

A tragédiaírók elsősorban a mítoszokban találták meg
drámáik alapanyagát (olyannyira így van ez, hogy csupán egyetlen olyan tragédia maradt ránk, amely mitikus
történet helyett egy történelmi eseményt dolgoz fel: ez
Aiszkhülosz Perzsák című darabja). Különösen gyakran kerültek színpadra a trójai és a thébai mondakör
eseményei. A Trója ostromához kötődő mítoszkinccsel
korábban nagy vonalakban megismerkedtünk, ezért az
alábbiakban a thébai mondakört foglaljuk röviden össze.
Ennek középpontjában egy sorsüldözött család, a
Thébaiban uralkodó Labdakidák története áll. Laiosz,
Thébai királya azt a jóslatot kapja, hogy fia meg fogja
ölni, és saját anyjával fog együtt hálni. A gyermeket
ezért kiteszik egy hegyre, és lábát is átszúrják (innen
kapja nevét is: Oidipusz [’dagadt lábú’]). Egy pásztor
jóakaratából azonban Oidipusz Korinthoszba kerül –
ahol a király fiaként neveli fel –, és felcseperedve múltja
nyomába ered. Miután Delphoiban apjáéhoz hasonló
értelmű jóslatot kap, úgy dönt, inkább nem tér vissza a
szülőföldjének tekintett Korinthoszba. Vándorlása közben találkozik Laiosszal, és egy kicsinyes vita hevében
megöli. Ezután Thébai városához érkezik, amelyet épp

egy szfinx tart rettegésben. Mivel a szörnyeteg találós
kérdését (Mi az, ami reggel négy lábon jár, délben két
lábon, este három lábon?) Oidipusz meg tudja válaszolni (az ember), s ezzel felszabadítja a várost, jutalmul
uralkodóvá emelik, és feleségül veheti a megözvegyült
királynét, akitől négy gyermeke születik: két fiú (Eteoklész és Polüneikész), valamint két lány (Antigoné és
Iszméné). A várost azonban hamarosan dögvész kezdi
pusztítani, és mikor kiderül, hogy mindez a király akaratlanul elkövetett apagyilkossága és vérfertőzése miatt
van, Oidipusz megvakítja magát, majd fiai nyomására
elhagyja a várost. Trónját a fiúk öröklik, akiket Oidipusz
– száműzetése miatt – átokkal sújtott: egymás kezétől
kell elesniük. Testvér v iszályuk rövidesen valóban
háborúba torkollik, és Polüneikész idegen szövetségesekkel tör Thébaira. Ez az oka annak, hogy miután az
atyai átok beteljesedik, az új király, Kreón megtiltja
eltemetését. Ezen a ponton veszi kezdetét az Antigoné.
A drámai alaphelyzetet gyakorlatilag teljes egészében
az első jelenet, Antigoné és Iszméné dialógusa vázolFulchran-Jean Harriet: Oidipusz Kolónoszban, 1798
ja fel. Az ellenség épp csak távozott, a város a békének
örül, de a sorsüldözött nővéreket új kihívás éri Kreón felüli lelki erő, erkölcsi következetesség és rendkívüli
rendelete által.
elszántság, azaz hősi jellem kell. Ez az, ami Antigonét, a
Az intézkedés az ókori görög kultúra alapvető normáit „gyönge nőt” Kreón méltó ellenfelévé teszi – s ez teremti
hágja át. A temetetlen holtnak ugyanis a görögök hite meg a tragédia lehetőségét.
szerint nincs helye a túlvilágon, márpedig lelke az Alvilág isteneit illetné. Kreón parancsa tehát egyenesen
AZ EGYIK LEGKORÁBBI
az istenek jogait sérti. Erre utal Antigoné a testvérével
ismert magyar dráma
folytatott párbeszédben, mikor tervét „jámbor bűn”-nek
B ornemisza Péter Tranevezve azt mondja:
goedia magyar nyelven,
sokkal tovább,
Mint itt fenn, kell az Alvilágban tetszenem.
(Trencsényi-Waldapfel Imre ford.)

A nővéreknek ugyanakkor természetesen sokkal
személyesebb indítéka is van a cselekvésre: a testvéri
szeretet parancsa.
Ez azonban még nem szükségszerűen vezet nyílt
konfliktushoz. Iszméné tökéletesen egyetért Antigonéval (sőt, mint később kiderül, a város népe is), de senki
sem mer szembeszállni a királlyal, senki sem kockáztatná a kilátásba helyezett halálbüntetést. Ehhez átlagon

az S ophocles Electraiabol című műve. Ahogy
címe is mutatja, egy
Szophoklész-mű alapján
íródott 1558-ban. Szó
sincs pontos fordításról:
Bornemisza alaposan,
értő kézzel dolgozta át
a szöveget, hogy jobban
megfeleljen céljának, a
keresztény közönség
erkölcsi nevelésének.

1.

Beszéljétek meg, miért válhatott példaképpé a szophoklészi dráma!

2.

Tervezzétek meg az Antigoné díszletét!

3.

Szophoklész drámáiból több tucat filmfeldolgozás készült. Közös munkában kutassatok fel minél többet, és készítsetek kiselőadást „Szophoklész és a film” címmel!

4.

Vizsgáljátok meg az Oidipusz és a szfinx küzdelmét ábrázoló képet! Mi mindent találtok szokatlannak benne? Mi lehet
e különös megoldások magyarázata?
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KITEKINTÉS

A konfliktus felé

Szophoklész: Antigoné
– Értékek konfliktusa
„Két külön pályán futó bolygó Antigoné és Kreón lelke,
amelyek csak egyszer találkozhatnak, s a pusztító
összeütközés lángja mindkettőt elhamvasztja.”
Falus Róbert

itt vagyok, / A jók jutalma bűnös kézre nem kerül”). Úgy
tűnik tehát, hogy Kreón – legalábbis elvben – tiszteletre
méltó célkitűzésekkel veszi át a királyságot.
A hatalmat most sem önkényesen ragadta magához,
hiszen Oidipusz fiainak halála után a vérrokon jogán
szállt rá a királyi cím, s ezt senki nem is vitatja. Nehezen lehetne tehát azzal vádolni őt, hogy természeténél
fogva hatalommániás zsarnok lenne.

De egy-egy emberről bizony mindig nehéz
Kreón már korábban (egyKitudni,
lelkében mi gondolat lakik,
szer biztosan, de talán kétMíg nem mutatja meg törvény s uralkodás
szer is) uralkodott Thébai felett: először Laiosz halála
(Trencsényi-Waldapfel Imre ford.)
után, amíg Oidipusz le nem győzte a szfinxet, másodszor
pedig sógora száműzetését követően, míg Eteoklész és
Polüneikész fel nem nőtt. Semmi sem utal rá, hogy ezek – mondja ő maga ugyancsak a trónbeszédben. Amikor
után vonakodott volna átadni a trónt jogos birtokosai pedig az őrök megjelennek a rajtakapott Antigonéval,
nak, vagyis minden bizonnyal valóban a hazaszeretet az új király azonnal próbára tétetik.
és igazság szellemében járt el.

SZÖVEGGYŰJTEMÉNY: 119 –123.

Értékek harca

A kezdettől meglévő, de lappangó konfliktus
ekkor válik cselekményszervező erővé – ettől
kezdve azonban a dráma szerkezetét, minden
viszonyváltását e konfliktus kibontakozása
határozza meg. Ezzel az Antigoné egy új drámatípust alakított ki, amelyet konfliktusos
drámának nevezünk.
Az ellentét persze nem pusztán Antigoné és K reón, hanem az általuk képviselt
értékek között húzódik. Részben ez az oka
annak, hogy dialógusuk voltaképpen nem is
párbeszéd, még kevésbé vita, sokkal inkább
párhuzamos monológ. A szembenálló értékvilágok, úgy tűnik, átjárhatatlanok, legalábbis ők ketten nem tudják, nem is akarják
megérteni egymást, és egyáltalán nem törekszenek a másik meggyőzésére. Antigoné
találóan foglalja össze a jelenetet meghatározó
kommunikációs szakadékot:
Marie Spartali Stillman: Antigoné, 1873

Kreón, a mintakirály?

A kar bevonulása után végre megjelenik Kreón, és
megtartja trónbeszédét, amelyben vázolja uralkodói
programját. Ne feledjük: nem egészen egy napja lépett
trónra, vagyis ezzel nem csak a nézők, hanem a vének, s
így közvetve a város előtt mutatkozik be királyként. Itt
lefektetett alapelveiben nehéz kivetnivalót találni, hiszen a beszéd megkérdőjelezhetetlen értékek, a haza
(„aki / A város ellenségének mutatkozik, Az én barátom
nem lehet”) és az igazság kulcsszavai köré épül („míg én
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Amint nekem minden szavad
Terhemre van, s míg élek csak, terhemre lesz,
Mit én még mondhatok, neked sem tetszik az.

A lány a nyitójelenetben megismert érveit ismétli el:
Parancsaidban nem hiszem, hogy oly erő
Lehet, mely engem istenek nem változó
Íratlan törvényét áthágni kényszerít.
Bizony dicsőbb nevet nem is szerezhetek,
Mint avval, hogy testvérem eltemettem én.

Antigoné ezzel újra nyilvánvalóvá teszi, hogy meg
veti a királyt: balgának nevezi, nevet (!) rajta, zsarnoknak bélyegzi akkor, amikor erre még semmilyen
bizonyítéka nincs. Kreón pedig, bár egyébként megfontolandó szempontokat villant fel („Egyforma sorsot
mégse nyerhet jó s gonosz.”), eleve elítéltként kezeli
unokahúgát, és nem mulasztja el felemlegetni, hogy
mint nő egyébként is alárendelt helyzetben van („míg
én élek, nem lesz asszony itt az úr”). Nem nehéz belátni, hogy kettejük párbeszéde így kudarcra van ítélve.
A továbblépésre, az érdemi vitára csak egy ettől minőségileg különböző kommunik ációs helyzetben van
esély. Ezt teremti meg Haimón érkezése.
Kreón igazsága

 aimón, akivel a dráma cselekménye során egyszer sem
H
találkozik, s akit a szent cél bűvöletében meg sem említ.
Haimón férfiként és Kreón örököseként sokkal
inkább számíthat a meghallgattatásra, mint Antigoné,
arról nem is beszélve, hogy jóval kifinomultabb módon,
a király jóindulatát is elnyerve közelít az érzékeny
témához:
Apám, tiéd vagyok, te tűzöl célt elém
S tanácsaid követni mindig kész vagyok.
Mert nincs szerelmi frigy, mit többre tartanék,
Mint azt, hogy életem vezesd jóságosan.

Nem véletlen, hogy előtte Kreón végre felsorakoztatja érveit.
Ezek továbbra is a király józanságáról vallanak. Kreón
uralkodói hitelét félti, hiszen legelső, tehát szimbolikus
jelentőségű rendeletéről van szó. Mivel igazságos király
akar lenni, egy rokonnal még kevésbé tehet kivételt: a
parancsot, ha jogtalan is, mindenkinek követni kell, „Mert
fejetlenségnél nincs nagyobb veszély”. Ezen a ponton még a
roppant óvatos kar is állást foglal: „Tetszett minden szavad,
bölcsen beszélsz, király.” Pillanatnyilag valóban úgy tűnik,
hogy az Antigoné az egyenrangú igazságok drámája.

KITEKINTÉS

Antigoné úgy hagyja el a palotát, hogy meg van győződve teljes magára maradottságáról, s alakjának tragikumához az is szervesen hozzátartozik, hogy nem lesz
többé esélye tudomást szerezni a tévedéséről. Azt persze sejti, hogy a város polgárai egyetértenek vele. Hogy
valóban az igazságra érez rá, amikor erre Kreón figyelmét is felhívja („Itt is dicsérnének szivük szerint ezek, /
Ha félelem nem volna nyelvükön lakat.”), jól mutatják
az őket is képviselő kar apró, de egyértelmű gesztusai.
A tilalom kihirdetése után
a kar így értékeli a hallottaNOHA AZ ANTIGONÉ
kat, tartózkodva a nyílt véleeredeti zenei anyaga nem
ményalkotástól: „Tetszésed ez,
maradt fenn, a későbbi évKreón”; mikor pedig a király
századokban komponisták
rájuk bízná a rendelet betaregész sorát foglalkoztatta
tatását, kimentik magukat a
a zenés tragédia hiteles
feladat alól: „Ilyen teherhez
és korszerű újraalkotásáifjabb vállakat keress.”.
nak vagy egyszerűen a
Antigoné tisztában van azmítosz megzenésítésének
zal is, hogy Iszméné, akinek
gondolata. A 19. század
emberi gyengeségét éppúgy
közepén például Felix
nem érti, mint Kreón az ő
M endelssohn-Bartholdy
testvéri gondoskodását, hozkomponált a drámához
kardalokat, egy évszázadzá hasonlóan érez. Azt viszont
dal később pedig Carl Orff
valószínűleg nem tudja, hogy
írt operát Szophoklész szöakadnak, akik az együttérzést
vegeire.
hajlandóak tettekre váltani. Közéjük tartozik jegyese,
1.

Dolgozzatok csoportban! Tervezzetek meg egy hatásos, Kreón politikája vagy Antigoné elvei ellen tiltakozó plakátot!
Mért „két külön pályán futó bolygó” kettejük lelke?

2.

Osszátok fel egymás között a szerepeket, és alakítsátok Kreón és Antigoné „párhuzamos monológját” valódi, megoldásra törekvő párbeszéddé!
Tapasztalataitokat a többi párossal is beszéljétek meg!

3.

A francia író, Albert Camus szállóigévé vált gondolata szerint a jó tragédiában mindenkinek igaza van.
Egyetértetek ezzel az állítással? Az Antigoné vajon jó tragédia a camus-i értelemben?
Osszátok el magatok között a különböző álláspontokat, gyűjtsetek érveket, és rendezzetek pódiumbeszélgetést!
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Szophoklész: Antigoné
– A tragédia
„Kreón sem zsarnok, amikor a színpadra lép, csak olyan
ember, akiből zsarnok lehet.”
Mihályi Gábor

Az Antigoné cselekményének központi alakja, a dráma
főszereplője valójában Kreón.

SZÖVEGGYŰJTEMÉNY: 124–126.

Szophoklész
mellszobra,
Kr. e. 5. század

Antigoné tragédiája – Kreón drámája

A király – Antigonéval ellentétben – szinte mindvégig
színen van; az ő karaktere rajzolódik ki a legárnyaltabban, és ő járja be a legnagyobb belső utat is.
Személyiségének lelepleződése, a gondosan felépített uralkodó-imázs gyors szertefoszlása a Haimón-
jelenetben kezdődik meg. Amint Haimón a lényegre
tér, azaz érveket állít Kreón érveivel szemben, a király
egyszerűen félresöpri azokat, és a vitát olcsó személyeskedésbe fordítja:
Csak nem fogunk öreg korunkra még ilyen
Ifjú legénykétől tanulni bármit is?
(Trencsényi-Waldapfel Imre ford.)

Illetve hatalmi szóval próbálja lezárni:
Gonosz fiú, atyáddal perbe szállni mersz?

Az indulatok végérvényesen elszabadulnak:
a szinte szertartásos párbeszédet villámgyorsan pergő
dialógus váltja, amelyben Kreón már sokkal inkább
tűnik kicsinyes zsarnoknak, mint mintakirálynak. Pedig Haimón elegánsan, észszerűen érvel; a népakarat
megemlítésével olyan elemet emel a vitába, amely egyrészt különös súllyal eshetett latba a kortárs befogadó
szemében, másrészt demokrácia és zsarnokság szembe
állításával egészen új, politikai viszonyrendszerbe illeszti
a tragédiát.
A bukás

Kreón zsarnokká válik, de nem azért, mert zsarnoknak
született. Inkább azért, mert korlátolt, rugalmatlan ember, aki félreérti saját királyi tekintélyét, és így próbálja
meg a korábbi viszályok miatt megrendült államrendet
helyreállítani. Ezáltal a hübrisz (bűnös elbizakodottság) bűnébe esik. Ez a harmadik nagy vitajelenetben
válik nyilvánvalóvá, amikor az uralkodó Teireszias�szal kerül szembe. Figyelemreméltó, hogy a konfliktus
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kibontakozása során Kreón közösségi szerepük szempontjából egyre jelentősebb vitapartnerekkel ütközik
össze. Minden vita egy-egy új nézőpont, amelyben
megmutatkozhat a király jelleme; egy-egy lépcsőfok,
amely az erkölcsi vereséghez vezet.
A vak jós az istenek kiválasztottjaként és küldötteként
egészen más szintet képvisel a dráma világában, mint
Antigoné és Haimón. Teiresziasz szavának súlya van,
és Kreón mindenkinél jobban tudja ezt, mégsem képes
uralkodni magán. Az öregemberre szórt nevetséges
vádjaiban, végső, önsorsrontó erőfitogtatásában mármár a szánalmas kisembert látjuk:
eltemetni őt soha
Nem fogja senki, akkor sem, ha szent sasok
Jönnének őt Zeusz trónjához ragadni fel.

Innen nincs visszaút. Teiresziasz már nem kér, hanem
kijelent:
Szived felé irányítok nyilat s tudom,
Bizton talál, s te elfutnál, de nincs hova.

Szörnyű jóslatában a feszültség a végletekig fokozódik, a dráma csúcspontjához érkezik. Ez az a végső
érv, amely már Kreónt is cselekvésre bírja, jóllehet tévedését, saját felelősségét ekkor még nem ismeri el, inkább
önigazolásokat keres:
Borzadva látom, hogy legbiztonságosabb
A fennálló törvényt halálig védeni.

Végső soron tehát nem Antigoné, hanem a király
marad magára. Kreón mindent elveszít, így az utolsó
jelenetben pusztán emberként, apaként és férjként,
az őt mindvégig megbénító uralkodói méltóságtól
megfosztva áll előttünk. Megrendültsége dikcióját

is fellazítja: panaszai a dráma verselésétől eltérő, kötetlen szótagszámú, zaklatottabb ritmikájú sorokban
szólalnak meg:
Ó, jaj, ó, jaj,
Hová legyek, elfog a rettegés,
Miért nem engemet ért a kard?
Ó, én nyomorult,
Jaj, nyomorúság csak a sorsom!

Az utolsó kardal ugyan ítéletet mond felette, de a dráma Kreóntól sem vonja meg a részvétet.
A színházi kar egy modern előadáson

Korántsem véletlen, hogy a hősnő és Kreón találkozása
után erről énekel a kar:
Ősidőkből száll a Labdakidák házára szemünk előtt
Holt apákról, kik nem menthették fel ivadékukat
Szenvedésre szenvedés, így mérte rá valamely isten,
És nincs feloldozás.

Panaszdalában a lány maga is a család „súlyos végzetén” kesereg. Kétségtelen, hogy Antigoné lázadását
beteljesüléstörténetként, a drámát sorstragédiaként
is értelmezhetjük. Ebben az olvasatban Szophoklész
műve az ember kiszolgáltatottságának drámája, de
ugyanakkor az istenektől eleve elrendelt sors mögül
mégis előbukkan – ha úgy tetszik, illogikusan, de mégis
drámaian – a választási lehetőségeket mélyen átélő
ember tragédiája.
A GÖRÖG TRAGÉDIAIRODALOM viszonylag szűkös
témavilága miatt számtalan esetben előfordult, hogy
ugyanazt a mítoszt több szerző is dramatizálta, mégpedig akár élesen eltérő megközelítésben. (Természetesen arra is volt példa, hogy egy költő szándékosan
választotta a vetélytársa által már színre vitt témát,
mintegy a művészi kihívásra válaszolva ezzel.) Antigoné
történetét a tragikus triász mindhárom alkotója
feldolgozta, bár Aiszkhülosz és Euripidész műve nem
maradt fenn.

1.

Vizsgáljátok meg, mi teszi az Antigonét hatásossá, majd „hatástalanítsátok” a tragédiát! Bármit megváltoztathattok,
de minden változtatást meg kell indokolnotok!

2.

Olvassátok újra az Antigoné kardalait! Foglaljátok táblázatba a kar lehetséges feladatait, és mindegyiket támasszátok
alá a tragédiából vett idézetekkel!

3.

Ábrázoljátok viszonyhálón a szereplők kapcsolatrendszerét a dráma elején, a szerkezetet meghatározó mindhárom dialógus végén és a zárlatban! Megfigyeléseitekről készítsetek vázlatot! Igazolja-e az elkészült ábra a mottó
állítását?
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A tragédia

„Antigoné a legnemesebb nőalak, aki valaha ezen a földön
élt” – írta évszázadokkal ezelőtt a dráma egyik nagy hatású értelmezője, Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Valóban: néha szinte úgy tűnik, a címszereplő nem is emberléptékű figura, hiszen szédítő erkölcsi magaslatból
szólal meg, és olyan elvárásokat támaszt, amelyeknek
csak hozzá hasonló kimagasló személyiségek tudnának
megfelelni (ezért utasítja el olyan ridegen a szándékát
megváltoztató Iszménét). Nem meglepő, hogy szerettei
nyilvánvaló törődése közepette is megtapasztalja a magányt, és a világtól való teljes elidegenedettség érzésével
hal meg.
Való igaz, hogy Antigoné lényegében kezdettől kész
jellem, aki nem megy át a Kreónéhoz hasonló változásokon. Ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy egysíkú
személyiség lenne. A tiszta szándékú hőstől elválaszthatatlan a dacos fiatal lány és a panaszdalban megszólaló, az
élet megélt és meg nem élt örömeitől búcsúzó, a karnak
a halála magasztosságáról szóló üres szólamaival az
elmúlás rettenetét szembeállító fogoly.
Antigoné épp azért lehet tragikus hős, mert nagyon
is emberi. Küzdelme így valódi küzdelem, hiszen neki
van vesztenivalója, bármennyire is hangsúlyozza az ellenkezőjét. Önfeláldozó halála, amelynek révén helyreáll
a dráma világában megbomlott harmónia, ezért kelti
a befogadóban azt a benyomást, hogy kimagasló érték
pusztulásának volt tanúja – és ez a tragédia műfajának
lényege.
Nem feledkezhetünk meg viszont arról, hogy az Antigoné világát az elkerülhetetlen végzet levegője lengi be.

Szophoklész:
Oidipusz király
A TELJES MŰVET!

OLVASD EL

„Megtörtént, holott nem követtem el,
és nem történt meg, holott elkövettem.”
Pilinszky János

SZÖVEGGYŰJTEMÉNY: 127–135.

Az Antigoné befejezése után mintegy húsz
esztendővel készült el az Oidipusz király,
Szophoklész nagy műve, amelyet a Kr. e. 420-as évek
elején mutattak be. Témája a végzet, a reményvesztett
emberi élet, a bűn és bűnhődés, az emberi sors tragikuma. Thuküdidész, a történetíró A peloponnészoszi háborúk története című művében feljegyzi, hogy a
tragédia megírásának idején Athén háborúkat viselt,
pestisjárvány tört ki, az emberek bizonytalanságban
éltek:
látták, hogy mindnyájan egyformán pusztulnak,
s […] ott lebeg a fejük felett az előre kimondott ítélet…
(Muraközy Gyula ford.)

Bizonyára mindez hozzájárult az Oidipusz király
megírásához, azonban Szophoklész tragédiája sokkal
összetettebb. Hőse a nem tudásból az önámításon át
eljut a bátor vállalásig, s „külső” látásának elvesztésével
megnyer egy sokkal értékesebbet, a „belső” látásból
születő felismerést: a szembenézést önmagával.
A tragédia szerkezete

Az ókori görög tragédia kialakulásáról és a thébai
mondakörről már volt szó az Antigoné tárgyalásakor;
az Oidipusz király azonban különösen érdekes helyet
foglal el nem csupán Szophoklész művei közt, de a többi
drámaíró munkáinak sorában is. Szerkezete nagyrészt
követi az antik tragédiák megoldásait, ám néhány tekintetben modernebb. Időkezelése például nem lineáris, Iokaszté és Oidipusz folyamatosan „ring” az
időben: a múltba pillantás mindig késleltető szerepű,
tehát feszültséget keltő, a „visszatérés” pedig a befogadó
figyelmét, logikus gondolkodását igényli.

Émile Colonne Kreón szerepében, Arthur Honegger
Antigoné című operájában, 1927

kor veszi kezdetét a nyomozás: ki hát Laiosz gyilkosa?
Ahhoz, hogy megtalálják, vissza kell lépni az időben,
s minden apró mozzanatot alaposan meg kell vizsgálni.
A mű nagyobb egységei

Az előhangot (prologosz) öt kardal (parodosz vagy
sztaszimon) és négy jelenet (epeiszodion) váltakozva követi; az ötödik kardal utáni lezárás (exodosz)
Oidipusz tragikus válasza a felismert helyzetre. Ezután
gyászkardal (kommosz) hangzik fel, végül az utolsó
kardal (exodikon), amelyben a tragédia tanulsága ös�szegződik:
Senki hát halandó embert, ki e földön várja még
Végső napját, ne nevezzen boldognak, míg élete
Kikötőjét el nem érte bánat nélkül, biztosan.
(Babits Mihály ford.)

A jellemek; szerepük a műben

Míg a mítoszbeli Oidipusz menekülni próbál az
istenek határozata, a végzet elől, Szophoklész sors
dráma-hősének, a „bűntelen bűnösnek” legnemesebb
tulajdonsága, hogy bátor, vállalja tettét, s még akkor sem
A drámai kiinduló helyzet
hátrál meg, és nem talál felmentő kifogásokat, amikor
Thébaiban pestisjárvány dúl; a betegség oka – a szó- bebizonyosodik, hogy saját pusztulásáért küzd. Tragibeszéd szerint – Laiosz, az előző király bosszulatlan kus-ironikus mozzanat, hogy Oidipusz a városért kezd
halála. Meg kell találni, és meg kell büntetni a gyilkost nyomozni a gyilkos után, s akkor is előbbre helyezi
a város érdekében, így majd megszűnik a járvány. Ek- városának érdekét és megmenekülését, ha ezzel saját
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A költői nyelv

Szophoklész nagy hangsúlyt fektetett a változatos,
gazdag kifejezésmódra: a dialógusok és a kardalok
különböző versformákban szólalnak meg; a szereplők
beszédstílusa pedig jellemzésre is alkalmas.
A katarzis

Arisztotelész Poétika című munkájában sokszor említi követendő példaként az Oidipusz királyt. A poiétiké görög szó, költői alkotást jelent; Arisztotelész úgy
is kezdi könyvének bevezetőjét, hogy „a költői alkotás
mesterségéről” akar írni. A költészet lényege az utánzás, az emberi világ utánzása, amelyben a legfontosabb
a sorsfordulatok ábrázolása.
A költő feladata szerinte az, hogy logikus sorrendbe
rakja a cselekvéseket, történéseket, így a befogadó megérti őket, s megfelelő érzelmi reakciót ad rájuk. A pathosz

(’szenvedély, szenvedés’) a befogadóban katarzist (’megtisztulás’) eredményez, ezáltal a befogadó nyugalmi
állapotba kerül. Arisztotelész a jellemek szerint különítette el a műfajokat: a nemes jellemek az eposz és a
tragédia sajátjai, míg a „hitványak” az iamboszt és a
komédiát hozzák létre. Könyvének első részében a költői
alkotásról általában szól; a másodikban a tragédia jellemzőit foglalja össze, a harmadikban pedig az eposzról
ír. (Valószínűleg a komédiát sem feledte el, de ez a rész
elveszhetett.) A legmagasabb rendű műfajnak a tragédiát ítéli; Szophoklész művészetét igen nagyra tartja.
A tragédiáról

Arisztotelész szerint a tragédiának hat alkotóeleme van:
a mese, a jellemek, a nyelvezet, az érvelésmód, a látvány és az ének. Különösen fontosnak tartja a „mesét”,
azaz a cselekményt, amelynek váratlan fordulatokat és
felismeréseket kell tartalmaznia; a tragikus jellemnek
a jó sorsból a rosszba kell jutnia, de nem a véletlen által,
hanem valamely súlyos tragikai vétség következményeként.
a felismerés […] a nem ismerésből a megismerésbe
való átváltás. Legszebb a felismerés, mikor váratlan
fordulattal együtt következik be, mint például az
Oidipuszban. […] Az ilyen felismerés és váratlan fordulat
ugyanis nagy részvéttel vagy félelemmel jár.
(Ritoók Zsigmond ford.)

KARSAI GYÖRGY egy tanulmányában Arisztotelészt idézi. A görög filozófus szerint az Oidipusz
király több szempontból is megfelel a tökéletes
tragédia kritériumainak. Szophoklész műve egyrészt
kiválóan ábrázolja, hogyan vesz a főszereplő sorsa
rossz fordulatot, másrészt ez a főhős kiemelkedik
ugyan az egyszerű halandók közül, de nem túlzottan
elbizakodott vagy gonosz, így tragikus sorsa alkalmas
arra, hogy félelmet vagy részvétet keltsen. Arisztotelész
a mű erényének tartja azt is, hogy a fordulatok logikusan
egymásra épülnek, és a történetet folyamatosan viszik
előre a végkifejletig.

1.

Az Oidipusz király ismeretében értelmezzétek a lecke elején olvasható Pilinszky-idézetet! Hogyan tudjátok a tragédiához
kapcsolni?

2.

Mit jelent a kezdő jelenetben az olajág?

3.

Válaszoljátok meg az Oidipusz király szereplőivel kapcsolatos kérdéseket!
a) Min vitatkozik Oidipusz és Kreón?
b) Miért bírálja a kar Iokasztét?
c) Melyik múltbéli szereplőt átkozza meg Oidipusz?
d) Hogyan zárul le Iokaszté és Oidipusz sorsa?
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bukását készíti elő. A mű kezdetén megismert rossz tulajdonságai (hirtelen haragú, gőgös, meggondolatlan,
túl magabiztos) elhomályosodnak tragikus nagysága
fényében.
Iokaszté az utolsó pillanatig szerető feleség és anya:
igyekszik megmenteni mindannyiukat a „nyomozás”
végén, de amikor belátja, hogy nem lehet, megtalálja a
maga tragikus megoldását. Éles eszű, bátor, nemes lélek,
aki fájdalmában az isteneket is számon meri kérni.
Teiresziasz a „tudó”, aki vak, de mindent ő lát a legvilágosabban; próbálja Oidipuszt is rávezetni az igazságra,
azután azonban megsajnálja, és épp ő akarja meghagyni
vakságában a látót. (Isteni tudással él hét emberéletnyi
életet.)
Kreón alakja nem hangsúlyos a műben; vitájuk inkább csak Oidipusz „lelki vakságát”, hirtelen haragját
mutatja még jobban.
A kar sok szerepet tölt be: hol elmondja, ami nem
jelenik meg a színpadon, hol értelmezi a jelenetet, máskor
ítéletet mond szereplők és cselekedetek felett, néha a nép
véleményét tolmácsolja; többször a részvét hangján szólal
meg, végül pedig a tanulságot foglalja össze.
A hírnökök és a pásztor igen fontosak a tragédiában:
sorsfordító híreket hoznak vagy a múlt döntő eseményeit
tárják a többiek elé.

Szophoklész:
Oidipusz király
– A vakság és
a látás motívuma
Jézus megkérdezte: „Mit tegyek veled?”
„Mester – kérte a vak –, hogy lássak.”
Jézus így szólt hozzá: „Menj, a hited meggyógyított.”
Nyomban visszakapta látását, és követte az úton.
Mk 10,51–52

Az ókori görög irodalom alkotásaiban többször találkozunk a vakság-látás motívumával.

SZÖVEGGYŰJTEMÉNY: 136–138.

Vakság és látás az ókori görög irodalomban

John Everett
Millais:
A vak lány,
1856

külső világot Aphrodité, de kárpótlásul megadta neki
a belső világosságot, s ezt az olvasó együttérzéssel és
rokonszenvvel figyeli. Oidipusz magát bünteti tettéért,
amely a Végzet, az isteneknél is hatalmasabb Ananké
parancsa volt; tragédiáját a részvét és a félelem kíséri.

Az Odüsszeiában az egyszemű óriást, Polüphémoszt
vakítják meg azért, hogy Odüsszeusz és társai kimenekülhessenek a barlangjából; a tragédiákban Teiresziasz, a vak jós, az isteni ítéletek közlője büntetésként
hordozza vakságát, mivel meglátta a fürdőző Aphrodi- A motívum a Bibliában
tét; az előzőekben tárgyalt Oidipusz király bűntelenül Az ószövetségi Izsák öregsége miatt nem lát már; így
bűnös hőse pedig önkezével vakítja meg magát, amikor tudja Jákob megkapni az Ézsaut illető áldást:
megtudja vétkét. Oidipusz király tragédiája azért is
Mikor Izsák megöregedett és szeme elhomályosult,
kelt részvétet, mert Oidipusz, bár külső látása ép, az
úgyhogy nem látott, magához hívta idősebb fiát,
utolsó pillanatig nem látja, amit kellene: hogy a keresett
Ézsaut, és így szólt: „Fiam!” (Ter 27,1)
vétkes ő maga. Amikor megvakítja magát, egyrészt a
gyilkosnak ígért büntetést szenvedi el, másrészt azonban a külső látás elvesztésével elnyeri a belsőt. Az OiA lecke elején idézett újszövetségi jelenet azt mutatja,
dipusz Kolónoszban (Szophoklész utolsó, kései műve) hogy mi Bartimeus legnagyobb vágya: az, hogy újra
című tragédiában már ő, a vak vezeti két leányát az úton láthasson, és Jézustól is csak ezt kéri.
az Alvilág kapujához, ahol búcsút vesz tőlük. Sírján a
felirat azt bizonyítja, hogy a föld befogadta a vezeklő A motívum továbbélése
bűnöst:
A vak Sámson (Aldous Huxley hatodik regényének is
ez a címe) látását és életét veszti el népe megmentéséHátamon mályvát hordok s asphodelost,
ért; történetét Milton (aki maga is megvakult) drámája,
ezergyökerűt;
A küzdő Sámson (1671) is őrzi. Izsákot sajnáljuk, de
keblemen pedig Laios fiát, Oidiposzt.
tudjuk, hogy Jákob nem csupán előnyökhöz akart jutni,
(Babits Mihály ford.)
becsapva idős édesapját, hanem Istennek terve volt vele.
Bartimeus látást kapott Jézustól, de nem csupán a külső,
Nagyon érdekes, hogy a „világgá lett a bús világtalan- vizuális érzékelés lehetőségét. Meglátta az egyetlen heság”-gondolat hogyan változik az egyes művekben, s hogy lyes utat: követnie kell Jézust. Áprily Lajos versében is
a befogadó hogyan ítéli meg az adott műben a világot az igazi látás ajándékát kapja Bartimeus: „…hogy láttam
és a világtalanságot. Az Odüsszeiát olvasva nem érzünk Őt, anyám, hogy láttam Őt!” Az olvasó Bartimeussal
szánalmat Polüphémosz iránt, inkább csodáljuk Odüs�- együtt ismeri fel újra és újra az örök értéket: Jézus köszeusz leleményességét. Teiresziasztól ugyan elvette a zelségét.
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Id. Pieter Bruegel: Vak vezet világtalant, 1568

Nem szánom én az ostobát,
előtte üres a mennyek boltja.
VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK is megcsodálhatják a firenzei Uffizi Képtár kincseit a számukra kialakított tárlaton. A képtár új kiállítási útvonala, melyet vakok és
gyengénlátók számára nyitottak meg, A kézzel fogható
Uffizi elnevezést kapta. A látogatók egyelőre a múzeum
ókori gyűjteményének tizenhat szobrát tapinthatják meg:
vékony műanyag kesztyűt húzva kezükre megérinthetik
az antik márványszobrokat, amelyekhez B
 raille-írással
készítettek magyarázó táblákat.
A képtár egy világhírű festménnyel is csatlakozott a
kezdeményezéshez: kiállították Sandro Botticelli Vénusz
születése című alkotásának háromdimenziós változatát,
amelyet vakok és gyengénlátók szintén megérinthetnek.
Az Uffizi a legelső olaszországi múzeum, amely a látogatóknak erre a kategóriájára is gondolt. Egyedül Ancona
városában működik a Homérosz nevű, vakok és gyengén-

Ki méltó látni a csodát,
az a csodát magában hordja.

A kortárs magyar irodalom fiatal alkotói közül ketten is érintik a vakság témáját: Puskás Dániel A vakok
zsoltára című kötetében, Jónás Tamás pedig Önkéntes
vak című versében.

látók múzeuma, ahol az olasz művészet remekműveinek
másolatai tapinthatók meg. (MTI)

1.

A bibliai mottóban és Oidipusz történetében egyaránt vakságról és látásról olvasunk. Vessétek össze halmazábra
segítségével a két nem látó ember sorsát! Hogyan halad az életük? Miért?

2.

Mit gondoltok az Érdekesség alapján: a vizuális műalkotások eljuthatnak-e a nem látó befogadóhoz? Ha igen, hogyan?
Ha nem, miért nem? Vitassátok meg a kérdéseket!

3.

Nézzetek utána, miért aszphodélosz virágzik Oidipusz sírján, ahogy a leckében a Babits-idézet mondja!
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Látjuk, hogy a vakság-látás szembeállítása igazán a
metaforikus jelentésben erőteljes: a külső látásnál minden esetben fontosabb, ami „tündököl belül”. Ezt a belső
fényt, az értékeket megvilágító fényt Babits csodaként
mutatja fel Babona, varázs című versében:

Összefoglaló kérdések, feladatok
1.

Alkossatok ötös csoportokat, és osszátok fel egymás között a fejezet leckéit! Az így kapott leckéhez mindenki
készítsen felelettervet, majd beszéljétek meg, egészítsétek ki egymás terveit!

2.

Ábrázoljátok a dráma kialakulásának legfontosabb lépéseit tetszőleges grafikai szervező segítségével!

3.

Soroljátok fel közösen a görög drámai előadás fontosabb jellemzőit!

4.

Gyűjtsétek össze a thébai mondakör szereplőit, majd készítsetek a tanulást segítő szereplőkártyákat! A kártyák
egyik oldalán a név, másik oldalán egy-két hozzá kapcsolódó, lényeges információ szerepeljen! Az információk
felolvasása után a többiek nevezzék meg, melyik szereplőről van szó!

5.

Készítsétek el az Antigoné szerkezeti vázlatát! Próbáljátok meghatározni az egyes jelenetek logikai viszonyát is!

6.

Írjatok feljegyzést egy Antigonét védő ügyvéd számára! Saját érveket, új szempontokat is kitalálhattok, de
ügyeljetek arra, hogy a drámában elhangzó fontosabb érvek a ti munkátokban is szerepeljenek!

7.

Készítsetek idődiagramot az Antigoné és az Oidipusz király eseményeiről!

8.

Gyűjtsétek össze az Antigoné és az Oidipusz király fontosabb témáit! Magyarázzátok meg, miért nem veszítettek
aktualitásukból a Szophoklész-drámák az elmúlt két és fél évezredben!

9.

Készítsétek el Antigoné, Kreón és Oidipusz jellemtérképét!

10.

Hasonlítsátok össze a tragédia és a komédia műfaját szemponttáblázat segítségével! (Szempontok: téma,
cselekmény, szereplők, hangnem.)

11.

Arisztotelész kiemelte, hogy a tragikus hősnek nem a véletlen által kell elbuknia. Magyarázzátok meg ezt az
állítást a tragédiáról tanultak alapján!

12.

Már az antik drámákban is rendkívül fontos szerepet játszanak a hírmondók. Milyen műnemi sajátosságok
indokolják gyakori feltűnésüket?

13.

A görög drámák által feldolgozott mitikus történeteket az eredeti közönség jól ismerte. Beszéljétek meg, milyen eszközökkel okozhattak mégis meglepetést, hogyan tehették egyedivé e történetek „újrahasznosítását”
a drámaírók!

14.

Készítsetek fürtábrát a vakság és látás motívumairól saját olvasmány- és filmélményeitek alapján! Hogyan
aknázzák ki az általatok felidézett alkotások a motívumok tárgyalt jelentéslehetőségeit? Mennyiben egészítik
ki, gazdagítják őket?

Görög színházi jelenet egy Dionüszoszról és Ariadnéról szóló szatirikus drámában
Appius Claudius Caecus felirata, Kr. e. 370 körül
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A KÖZÉPKOR IRODALMA

VIII. A 11–15. SZÁZADI
MAGYAR IRODALOM

A magyarországi
középkori kultúra
„Csak az a nép tud tisztelni más népeket – azok szokásait,
hagyományait –, amely a sajátját is megbecsüli.”
Illyés Gyula

A honfoglalás (895) után száz
évvel kezdődött meg egy szilárdabb államalakulat kiépítése, melyben döntő szerep
jutott a kereszténységnek. Az első hittérítők keletről érkeztek, ám 970 után a Bizánccal ellenségessé váló viszony
miatt Géza fejedelem a Német-római Császársághoz kezdett közeledni. A bencések 996-ban Szent Márton hegyén megalapították első magyarországi monostorukat
(Pannonhalma). Az ortodoxia, ha kisebbségi helyzetben
is, a hazai vallási élet része maradt.

SZÖVEGGYŰJTEMÉNY: 278–281.

Az Árpádok kora

A jáki bencés apátság bazilikája

nyokat. Magyarországon a vallásváltás igen gyorsan,
mindössze másfél évszázad alatt ment végbe. A kezdeti,
fegyveres harcokkal is járó (Koppány, Vata-felkelés)
konfliktusok után a térítés türelemmel és az ősi jelenségek (pl. Boldogasszony-tisztelet) átültetése révén bölcsességgel folyt (kezdetben a királyok elnézték, ha egyes
előkelők csendben megtartották a pogány szokásokat).
A vallási tolerancia lehetővé tette szép számú muszlim
(böszörmény) közösség jelenlétét, s hogy Budán a zsidó
vallásúaknak külön utcája és imaháza legyen.

A keresztény monarchia István királysága idején
(1000–1038) jött létre. Az ő halálát követő zavarok
I. László trónra léptével (1077) ültek el. Az új rend
megszilárdulását jelezte István király, Imre herceg és
Gellért püspök 1083-as szentté avatása. Horvátország
és később Dalmácia elfoglalása révén az immáron Itáliá Szerzetesek, klerikusok és az írásbeliség
val is szomszédos ország a térség nagyhatalmának szá- A beilleszkedési folyamatban fontos szerepet töltöttek
mított. A tatárjárás (1241–1242) ebben csak rövid életű be a szerzetesközösségek. A bencések Szent István idetörést jelentett. Néhány évtized alatt sikerült a károkat jében alapított bakonybéli, zalavári, pécsváradi monoshelyreállítani, a népességveszteséget pedig a kunok és torát újabbak követték. A 12. század közepétől feltűntek
a jászok, illetve nyugati telepesek behívásával részben a ciszterciek és a premontreiek, majd csaknem száz
pótolni. Az Árpád-ház kihalása (1301) után trónra ke- évvel később a domonkosok, akik kezdetben a kunok
rülő királyok (Anjouk, Luxemburgiak, Jagellók) nem megtérítésén fáradoztak. Közéjük tartozott Julianus
tudtak magyar dinasztiát alapítani.
barát, aki még a tatárjárás előestéjén a keleten maradt
A kereszténység Dél- és Nyugat-Európában több száz magyarok töredékeire lelt. IV. Béla lánya, Szent Margit
év alatt formálta át a gondolkodásmódot és az életviszo- a rend Nyulak szigeti kolostorában lett apáca. A 13. század derekán jöttek az országba a ferencesek. Őket IV.
Béla különösen kedvelte, idős korában maga is belépett
a harmadrendjükbe. A hazai szerzetesi élet virágzását
jelzi, hogy Boldog Özséb pilisi remetéinek közösségéből
1308-ban megalakult a pálos rend.
A szerzetesi közösségekben sokoldalú munka folyt,
a termeléstől kezdve az oktatáson és kódexmásoláson
keresztül a vallásos irodalom műveléséig. Ezen túl hiteleshelyi tevékenységet is folytattak, azaz szerződéseket,
adománytételeket foglaltak írásba. Az írásbeliség hasonló letéteményesei voltak a káptalanok, a központja
viszont III. Béla korától kezdve a királyi kápolnából mint
testületből kinövő kancellária, ahol adományleveleket
állítottak ki, törvényeket és követjárásokkal kapcsolatos
A kassai Szent Erzsébet-dóm
leveleket fogalmaztak meg.
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Latin nyelvű geszta- és krónikairodalmunk

A geszta a korszak történetírásának színes, regényes
elemekben bővelkedő műfaja. Célja a magyarok
eredetének, vándorlásának és honszerző harcainak bemutatása. Anonymusnál jelennek meg először
a magyar mondavilág olyan elemei, mint az Emese
álma, a vérszerződés, az Árpádok Attila hun királytól való származása. Ez utóbbit a Kárpát-medence
birtokbavételének történelmi jogcímeként többször
is kiemeli.
Hasonló szemléletes előadásmód jellemzi IV. László
udvari papjának és jegyzőjének, Kézai Simonnak az
1280-as években keletkezett művét, melyet krónikaként tartunk nyilván, mivel szorosabban igazodik az
időrendhez. Kézai több más középkori krónikaíróhoz
hasonlóan bibliai őstörténetbe ágyazta saját népének
származását. Bár ismerte Anonymus gesztáját, a hun
történetnek egy teljesebb változatát dolgozta ki, de
már nem egy dinasztikus jogfolytonosságot, hanem a
két nép, a hun és a magyar azonosságát hangsúlyozva.
A csodaszarvasról szóló történet, valamint az Attila
és bátyja, Buda közötti, testvérgyilkossággal záruló
konfliktus nála található meg először. Anonymus és
Kézai is bőven merített a még élő epikus hagyományból,
a hangszeres kísérettel előadott hősi énekekből. El
beszélésük érdekesebbé tételéhez felhasználták az antik
szerzőket, mivel ekkoriban még nem beszélhetünk
tudós történetírásról.

A Képes krónika
első oldala,
1358

A korszak gazdag történeti műve az 1358 körül keletkezett Képes krónika, mely több korábbi geszta és
krónika egybeszerkesztésével jött létre, és részletesen
beszámol az Árpád-házi királyok koráról is. A krónika
képi megjelenése is kivételes a fejezetek iniciáléi (díszes
kezdőbetűi), valamint miniatúrái révén.
AZ ELSŐ ROMÁN STÍLUSÚ TEMPLOMOKAT
(Feldebrő, Tihany) a 11. században emelték, s még két
évszázaddal később is ugyanezen elemek felhasználásával (Lébény, Ják) építkeztek. A gótika a 13. század
második felétől kezdve jelent meg (pl. a budai Mátyás-templom, a kassai Szent Erzsébet-dóm, a brassói
Fekete-templom). Ez idő tájt kezdett szokássá válni a
templomok kifestése. A freskóábrázolás kedvelt alakja
a népszerű lovagszent, László király.
A szobrászat eredeti tehetségű, európai előképek
nélküli magyar művészei a 14. század második felében
alkotó Kolozsvári testvérek, Márton és György. A szent
királyokról mintázott, Váradon elhelyezett szobraik megsemmisültek, egyetlen fennmaradt alkotásuk
Sárkányölő Szent György szobra. Az ötvösség két mesterműve Szent László fejereklyetartó hermája (1420as évek) és a valószínűleg a 12. században két részből
egyesített Szent Korona, amely a 14. század elejének
trónharcai során egy ízben csobolyóba (víztároló
faedény) rejtve elveszett, majd megkerült.

1.

Egyetértetek a mottó állításával? Válaszotokat indokoljátok!

2.

Készítsetek a művelődéstörténeti bevezetőhöz idődiagramot vagy térképet! Ez utóbbin jelöljétek be a helyneveket!

3.

Dolgozzatok csoportban! Milyen középkori emlékek találhatók a lakóhelyeteken vagy az ahhoz legközelebb fekvő
városban, faluban? Állítsatok össze róluk egy néhány diából álló prezentációt!

4.

Ma hol található a Sárkányölő Szent György-szobor eredetije? Hogyan kerülhetett oda? Milyen másolatai lelhetők
még fel?
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A klerikus írástudók a latin szövegek olvasását, a kisbetűs helyesírást és a fogalmazási ismereteket először a
kolostori, a 14. századtól pedig már a városi plébániák
iskoláiban sajátították el. A tehetséges vagy előkelő
fiatalemberek külhoni egyetemeken tanulhattak. Különösen Bologna, Padova, Ferrara örvendett népszerűségnek, de megfordultak magyarok a párizsi és a krakkói
egyetemen is.
A többség megfelelő képzettségre tett szert, így például a 12. században Bánffy Lukács későbbi esztergomi
érsek, akinek teológiai tudásáról III. Sándor pápa is
elismerően nyilatkozott. Valószínűleg a párizsi egyetemen tanult a titokzatos, P-nek nevezett mester, III. Béla
kancelláriájának jegyzője, Anonymus.
A hazai egyetemalapítások (Pécs, 1367; Óbuda, 1395)
nem bizonyultak tartósnak.

Irodalmi-nyelvi
emlékeink. A Halotti
beszéd és könyörgés
„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.
Ők itt maradnak bennünk csöndesen még,
Hiszen hazánk nekünk a végtelenség.”
Juhász Gyula

A régi szövegek olvasásával feltárul előttünk a múlt.
Az emberi gondolkodás ezt megismerve talál rá gyökereire, és innen indulva léphet át a jövőbe.
A középkori Magyarország irodalma kettős arcot
mutat: a kereszténység felvételével, a latin nyelv meg
ismerésével alakult ki írásbelisége, és így a magyar közép
korban magyarországi latin nyelvű és magyar nyelvű
irodalomról beszélünk.

SZÖVEGGYŰJTEMÉNY: 282–285.

Szórványemlék, szövegemlék

leg szláv személynévből ered. Az első magyar szószerkezet is ebben a nyelvemlékben jelenik meg: „feheruuaru
rea meneh hodu utu rea” (’Fehérvárig menő hadútig’).
Jól érzékelhető, hogy a kultúrtörténeti vonatkozások
mellett egy-egy nyelvi jelenség alapján mozaikos képet
alkothatunk a korabeli magyar nyelv jellemzőiről is. Ezt
a nyelvtörténeti korszakot ómagyar kornak nevezzük.
A Pray-kódex

Az első összefüggő, írásban lejegyzett magyar nyelvű
szöveg, azaz szövegemlék egy temetésen elmondható
beszéd volt. A kutatások szerint 1190 táján keletkezett.
Egészen a 18. századig egy kézzel írott, latin nyelvű
könyv (kódex) lapjain rejtőzködött. Ekkor fedezte fel
Pray György szerzetes, hogy az egyik latin nyelven írott
temetési beszédmintát és szertartásszöveget valószínűleg a latinul nem tudók számára magyarul is lejegyezte
a kódex ismeretlen másolója. Maga a Halotti beszéd
(sermo) szabad, az eredetitől több mozzanatban eltérő
fordítás. A kutatók azt feltételezik, hogy több szóbeli változatban jelenhetett meg, mielőtt leírták. Az utána álló
könyörgés azonban a szertartás része, ezért a fordító
pontosan követi a latin nyelvű megfogalmazást.
Az első magyar szövegemlék mint szónoki beszéd
a magyar irodalom első szövege is. Nyelvi emlékként
a szóbeli megnyilatkozás szabad rögzítése, ugyanakkor
a könyörgés rész a latin–magyar fordítás lehetőségét
mutatja meg. Ezért a Halotti beszéd a magyar kulturális
hagyomány alapszövegévé vált.

A magyar írásbeliség kezdetén először az oklevelekben,
birtokösszeírásokban jelentek meg a hivatalos latin
(esetleg görög) szövegbe ágyazva magyar szavak,
szószerkezetek. Ezek egymással nem függnek össze,
ezért az ilyen típusú nyelvemléket szórványemléknek nevezzük. A legfontosabb szórványemlékünk az
1055-ben keletkezett Tihanyi alapítólevél, amelyben A Halotti beszéd és könyörgés
I. András király kijelölte a tihanyi bencés apátságnak A beszéd a közösség megszólításával („feleim” ’felebaráadományozott területet. Mai szemmel kicsit furcsának taim’) és egy költői (retorikai) kérdéssel indul. A rétor
tűnhet, mennyire pontosan mutatja a birtokhatárt a mintegy a sírra mutatva az íme, bizony jelentésű, mára
„petre zenaia hel rea” (’Petre szénája nevű helyig’) vagy kihalt isa szóval erősíti meg a test mulandóságának téa „monarau bukurea” (’mogyoróbokorig’) meghatározás. nyét. A bibliai bűnbeesés története példázatként lép
Vannak a szövegben ezeknél biztosabb határmegnevezé- a szövegbe. A szerző hangsúlyozza, hogy az ember a
sek is, például a Balaton („balatin” ’sáros, mocsaras tó’), paradicsomban minden gyümölcsből ehetett, kivéve
amely abban a korban köznév volt. A Tihany („tichon”) csupán („heon”) egy fa gyümölcsét. Isten azt is megmegnevezés szintén szerepel a szövegben, ez valószínű- mondta, hogy amelyik napon eszik a tiltott gyümölcs-

A Tihanyi
alapítólevél
részlete
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ből, meg fog halni. Ezt a tényt a szöveg tőismétléssel A Halotti beszéd és könyörgés felidézése
(„halalnec halaal holsz”) nyomatékosítja. Részletezi a mint stíluseszköz
bűnbeesés pillanatát, amikor az ember engedett az ör- Gárdonyi Géza Isten rabjai című regényében a 13.
dög csábításának („intetüinek”), s hogy mennyire ke- század korhangulatának festéséhez az archaizálás stíserű volt annak a gyümölcsnek a leve („vize”), amely a luseszközével él. Ez azt jelenti, hogy tudatosan felidézi
halandóságot hozta. Ez az oka annak, hogy az ember a az ómagyar kor néhány nyelvi jellemzőjét, így „régiesítparadicsomból a kínokkal teli („munkás”) világba került. ve” a nyelvet, ám nem törekszik arra, hogy teljes mértékA különböző múlt időben álló igék (odutta volá, munda, ben rekonstruálja a kor beszédmódját, hiszen akkor a
migé szokosztja volá) tükrözik, hogy a mára egyetlen szöveg nehezen érthetővé válna. Gárdonyi a regényben
múlt idő kifejezésére egyszerűsödött nyelvi rendszer a saját korában (1902) elfogadott értelmező olvasatban,
az ómagyar korban a cselekvés-, történésfolyamat egy- lényegében az eredeti szöveghez hűen mondatja el egy
idejűségét, befejezettségét is mutatta.
kolostori temetési jelenetbe helyezve a beszédet. Ezzel
A szövegben ismét egy retorikai kérdés jelenik meg, a regényvilág hitelességének képzetét erősíti.
amelyet a rétor azonnal meg is válaszol („Kik ozuk? Miü
vogymuk”), azaz visszatérünk a jelenhez, és a beszéd
A RÉGI SZÖVEGEK különböző mai olvasatának okairól
személyesen hat a résztvevőkre. A halál, a mulandóság
D. Mátai Mária nyelvtörténész gondolatait idézzük:
mint életsors általánossá válik. A latin eredeti szövegben
„A Halotti beszéd, de más nyelvemlékek olvastán is
a megváltás ténye is felidéződik, ám ez a szabad magyar
leginkább az tűnik fel, hogy mennyire más volt régen az
átiratból kimaradt, így a könyörgés alapja a halott
egyes szavak hangalakja. Gazdag, sokszálú, de rendszesorsának átélése. A közösség Isten kegyelméért, irgalres, egymással szorosan összefüggő változások sorozata
máért, a bűnbocsánatért imádkozhat. A szöveg ezáltal
jellemzi a hangrendszer történetét. Ahhoz persze, hogy
utal közvetve az üdvözülés reményére. Az imádkozik
a hangokról bármit is megállapíthassunk, arra van szükige „valakihez valakiért” vonzata helyett a szövegben
ség, hogy felismerjük őket az írások betűi mögött. Mert
az imád ige „valakit valakiért” grammatikai formájával
sajnos nem magnószalagok maradtak fenn a korai száfogalmazódik meg a közbenjárás kérése.
zadokból, hanem írások…, így azokat először »meg kell
szólaltatni«, meg kell állapítani korabeli hangzásukat,
A könyörgés szövegrész az eredeti latin szertartás»olvasatukat«. Ez pedig rendkívül nehéz feladat, elsőszöveg pontos fordítására törekszik. A Halotti beszéd
sorban
a hangjelölés sokfélesége, változatossága miatt.”
és könyörgés szövege igényes, tudatosan formált hatásosságra törekvő nyelvhasználatot tükröz.
1.

Magyarázzátok meg a „Hiszen hazánk nekünk a végtelenség” sort!

2.

Keressétek fel az Országos Széchényi Könyvtár Magyar nyelvemlékek oldalát! Nézzétek meg a Tihanyi
alapítólevélről és a Halotti beszédről készített filmetűdöket! Rögzítsetek egy-egy fürtábrán minél több
információt ezekről a nyelvemlékekről!

3.

Dolgozzatok párban! Készítsetek képzeletbeli interjút a kódex másolójával, miért tartotta szükségesnek
a magyar nyelvű változat lejegyzését!

4.

Rajzoljatok egy miniatúrát a Halotti beszéd szövegéhez!
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A Halotti beszéd és
könyörgés részlete

Halotti beszédek
a magyar irodalomban
„A magyar irodalom a Halotti beszéddel kezdődött.
Nem lehetetlen, hogy egy halotti beszéddel ér véget,
melyet ez az irodalom önmaga és a magyar műveltség
felett kénytelen elmondani.”
Márai Sándor

A Halotti beszéd és könyörgés a magyar irodalom
korokat átívelő, meghatározó szövegévé vált. Olyan
beszédhelyzetet idéz, amelyben az ember saját létének
végességével és a mások sorsában osztozás élményével
néz szembe. Mivel a beszéd példázatként a bűnbeesés
történetét idézi, az életről és halálról való egyetemes
narratívába kapcsolja hallgatóit. Így válhat az egyén
vagy a közösség válságos léthelyzeteiben felidézhetővé és új jelentések hordozójává. A későbbi korok
szövegeivel létrejövő „párbeszéd”, az intertextualitás a
jelentésteremtés fontos eleme.

SZÖVEGGYŰJTEMÉNY: 286–291.

Juhász Gyula:
Halotti beszéd (1907)

ban sem volt egyértelmű, hogy az embernek a keresztény
értékrend szerint kell élnie, ezért szemléletmódjában
hasonló kettősség mutatkozik.
Reményik Sándor:
Halotti beszéd a hulló
leveleknek (1923)

A mű címében felidézi a nyelv
emléket mint az összetartozás
jelképét, és kiegészíti a „hulló
levél” képpel. Ez a kép a magyar életsors metaforája.
Mivel az egész versen végighúzódik, allegóriává válik.
Ugyanakkor a „hulló levél” az
Reményik Sándor
ősz, majd a közeledő tél metonímiája is. Az ősz és a tél mint
évszakmetafora a pusztulást, a halált jelöli. A vers azonban ezeket a képeket az örök szépséggel azonosítja, az
elmúlást a pompával, a bíbor, a bronz, az arany színekkel, a ragyogással vagy éppen a királyi palástot díszítő
hermelin fehérségével gyönyörűnek mutatja. A „szent
szépség” az összetartozás érzéséből, a közös otthon tudatából fakad. A szülőföld az, ami megtart, ezzel ellentétben jelennek meg az otthontalanság, hazátlanság
képei. Ezekhez a ridegség, az értéktelenség, az árvaság
képzete kötődik.
A vers szerkezete az ismétlésekre épül. A vershelyzet
a Halotti beszéd indító retorikai kérdésével kezdődik:
„Látjátok feleim, hogy mik vagyunk?” De a por és hamu válasz helyett az együttes pusztulás „szent szépsége” jelenik
meg. A kérdés a „földanyánk”-hoz visszatérés képe előtt
ismétlődik meg. Itt vált át a mű a „feleim” megszólítást
idézve az árvaság, azaz az otthontalanság gondolatához.
A szülőföldet elhagyni, hazátlannak lenni, ez jelenti
az igazi pusztulást. Ezt a gondolatot ismétléssel és rámutatással erősíti a lírai beszélő: „Árvaság csak ez egy
van, feleim.”
A verszárlat az „örökkévaló szent szépség” képével,
amely az itthonlét, a hovatartozás fogalmával gazdagodik,
keretbe foglalja a szöveget.
A vers 1923 őszén, a trianoni békeszerződés következtében elcsatolt Erdélyben született, így az összetartozás
hitvallásának is tekinthető. Rímhelyzetben többszörös
szóismétléssel jelennek meg a „vagyunk” és a „leszünk”
szavak, reményt adva a kilátástalan jelenben.

A költő ebben a versben nem
magát a beszédet idézi fel, hanem róla ír. A szöveg valójában
az elhangzás körülményeit
mutatja be, a vershelyzet pedig
a keresztény-pogány gondolkodásváltást tükrözi. A latin
nyelvű temetési szertartás e
pontján, amikor a holttestet
Juhász Gyula
a sírba helyezték, a pap magyarul fordult a gyászolókhoz.
A harc és a halál, a szomorúság és a nyár élettel teli képei feszültséget, ellentétes érzelmeket ébresztenek, s a
temetésen részt vevő társak magatartásában is ez a kettősség jelenik meg. Bár „szomorú daccal” ott vannak a
keresztény szertartáson, mégis arra készülnek, hogy saját
gyászukat majd a toron, pogány nótákkal fogják kifejezni. A dal és a virág képei motívumként kapcsolják össze
a versszakokat.
A szonettforma zártsága, az első három versszak
felsorolásszerű egyszerű, illetve mellérendelő mondatai Kosztolányi Dezső:
nyugalmat sugallnak, mögöttük mégis ott áll a világ- Halotti beszéd (1933)
szemlélet változásának ellentmondásossága. A vers A mű középpontjában a Halotti beszédhez hasonlóan
keletkezésének idején, a 20. század átalakuló korszaká- az egyén halála áll. A címen kívül a nyelvemléket idézi
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futott, telefonált), és az egyént mint az élet megismételhetetlen csodáját („Egyedüli példány.”). A kivételesség
jelentést erősítik a hasonlatba foglalt ereklye, ékírás és
titok képei, valamint a kincstár, fény és csoda metaforák.
Pontosan így ragadja meg a költő a fájdalom és a részvét forrását: hiszen ez az ember ugyanolyan volt, mint
bármelyikünk, és mégsem azonos senkivel sem, hiánya
nem pótolható. A verszárlat a fájdalom feloldásaként
egy mesekezdő formulával („Hol volt, hol nem volt…”)
az emlékezés felé nyitja a gondolatot. A mesekezdet
megváltoztatásával azonban megint az egyén kivételes
volta hangsúlyozódik („Hol volt, hol nem volt a világon
egyszer.”).
Kosztolányi művében a Halotti beszéd és könyörgésről
való közös tudásunkat egy személyes léthelyzet átéléséhez társította.
Márai Sándor:
Halotti beszéd (1951)

A kommunista hatalomát 
vétel után, 1948-ban emigrált Márai Sándor ezt a művét
Olaszországban írta. A Halotti
beszéd bevezető kérdése és válasza foglalja keretbe a verset.
Meg sem jelenik a lélekért való
imádkozás lehetősége, a pusztulás ténye hangsúlyozódik.
Márai Sándor
A szöveg középpontjában
nem a fizikai, hanem a szellemi megsemmisülés áll. A nyelv, a kultúra elvesztése
a külföldre kényszerült magyarok számára identitásuk,
egyéniségük eltűnését jelenti. A vers intertextuális hálózatát megfejtve kibontakozik előttünk mindaz, amit
magyar kulturális értékként ismerünk. Ezzel áll ellentétben az emigráns lét értékvesztettsége, a kommunista
diktatúrára és egy lehetséges atomháborúra való utalás.
A HALOTTI BESZÉD ÉS KÖNYÖRGÉS más művészeti
ágakban is inspiráló gondolatként jelenik meg. Durkó
Zsolt zeneszerző 1972-ben, Budapest egyesítésének
százéves évfordulójára komponált oratóriumot a Halotti
beszéd szövegére. Csete Ildikó textilművész textilre
„álmodta” a Halotti beszédet.

Szőnyi István: Zebegényi temetés, 1928

1.

A lecke mottója Márai Sándor naplójából származik. Fogalmazzátok meg véleményeteket nyolc-tíz mondatban az
író gondolatáról!

2.

Készítsetek illusztrációt Juhász Gyula verséhez!

3.

Hogyan kapcsolható össze a Reményik-vers „otthontalanság” kulcsszava Márai művével?
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a „Látjátok feleim” versindítás
és a könyörgést kezdő „Szerelmes brátim!” szöveghelyen álló
„Édes barátaim” megszólítás.
Ugyanakkor sokkal személyesebb a hangvétel, hiszen
nem egy szertartás részéről,
hanem a veszteség miatt átélt
fájdalomról van szó.
A vershelyzet a tovább élők
magára hagyatottságának érzetét fogalmazza meg. Fel
Kosztolányi Dezső
kell ismerniük, hogy a helyzet
megváltoztathatatlan, egyben saját sorsukkal is szembe
kell nézniük: „Okuljatok mindannyian e példán.” A vers
többes szám második személyű megszólításai és többes
szám első személyű megszólalásai is a Halotti beszédre
utalnak. Ugyanakkor a személyes érintettség egyfajta
önmegszólítást, létösszegzést sugall.
A lírai beszélő furcsa ellentétpárokban ábrázolja az elvesztett barátot. Egyszerre mutatja teljesen hétköznapi
létét („Nem volt nagy és kiváló”), mindennapi, egyszerű
tevékenységeit (bort ivott, cigarettázott, sajtot evett,

Az Ómagyar
Mária-siralom

ban egy korszakalkotó tanulmány kíséretében közölte a
szöveget. A leuveni könyvtárat a II. világháború idején
bombatalálat érte, de a magyar verset tartalmazó kódex
egy páncélszekrényben sértetlen maradt, majd 1982ben a magyar állam tulajdonába került, azóta az Orszá„A siralom műfaja egyike az egyházi költészet azon
gos Széchényi Könyvtárban őrzik.
alkotásainak, melyek a szent történetet a legegyetemesebb
Az eredetileg kétkötetes kódex voltaképpen egy
emberi érzések részvételével fogják fel.”
latin nyelvű prédikációkat és vázlatokat tartalmazó
Horváth János
segédkönyv, amely alapján a hallgatósághoz igazodva
bármilyen nyelven lehetett prédikálni. A magyar nyelvű
A történelem során közép verset 1300 táján írták a kódexbe. Műfaja planctus,
SZÖVEGGYŰJTEMÉNY: 292–297.
kori könyveink nagy része azaz siratóének.
elpusztult. Ezért is számított nagy meglepetésnek,
amikor 1922-ben a Leuveni kódexben felfedezték A planctus műfaja
első magyar nyelvű versünket, amelyet Ómagyar A 12. századtól a planctusok alkalomhoz illően, elsőMária-siralomnak neveztek el.
sorban a nagyheti virrasztásokon, misztériumjátékok
betétjeként szerepeltek. Az Európa-szerte népszerű
A Leuveni kódex története
planctusok latin mintája a 12. századi Planctus ante
A belgiumi Leuveni Egyetemi Könyvtárat az I. vi- nescia (Siralomnak azelőtt nem-tudója) szekvencia volt,
lágháború idején német katonák lerombolták, s a há- amelyet Gotfrid Szent Viktor-i apátnak tulajdonítaború után a német állam jóvátételként többek között nak. Ez a Planctus később a nemzeti-népnyelvű siralOlaszországban vásárolt könyveket. Így került egy 13. mak mintája lett, így annak a Leuveni kódexben szereplő
századi latin nyelvű prédikációkat tartalmazó kódex latin nyelvű változatnak is, amely a magyar nyelvű vers
Münchenbe, ahol a könyvecske 134. levelének hátol- közvetlen előképe lehetett.
dalán egy nehezen olvasható, lekopott, dőlt betűvel írt
Az Ómagyar Mária-siralom azonban ennek nem
magyar vendégszövegre bukkantak. Gragger Róbert egyszerű magyarra ültetése, hanem inkább szabad, ih(1887–1926) irodalomtörténész rekonstruálta és 1923- letett átírása, parafrázisa. Szókészlete, szóképei, költői
fordulatai alapján mondhatjuk, hogy több latin forrás,
planctus és más vallásos mű elemeinek felhasználásával,
egy műbe építésével, azaz kompilációjával születhetett.
Hatott rá a népi vallásosságban máig élő siratóének műfaja, amelyben a hozzátartozók, főképpen az asszonyok
kötött szertartási elemekkel búcsúztatják az elhunytat.
Az Ómagyar Mária-siralom

Az Ómagyar Mária-siralom utólag adott címe a vers
megszületésének nyelvtörténeti korára és műfajára
(planctus) utal. Azonban csak a versindító sorból derül ki, hogy a siralmat maga Mária mondja jelen időben,
egyes szám első személyben, hiszen ő a passiónak végig
szemtanúja (Jn 19,25–27), élő és érző anyaként ő áll a
legközelebb Jézushoz.
A kereszt alatt álló anya sírja el azt a mély testi-lelki fájdalmat, amelyet átél kedvesen megnevezett fia
(„fiacskám”), a „Világ világa, Virágnak virága” szenvedése
láttán. De nemcsak együtt szenved vele („Te véred hullása / Én keblem alélása”), hanem a halált is átvállalná
(„Végy halál engemet, Egyetlenem éljen”) Jézus („uracsÓmagyar Mária-siralom, Leuveni kódex, 13. század
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Mater Dolorosa Berzenkéről, 1450 körül

kám”) helyett. A versben megrendítő erővel hangzik fel
Mária panasza, fokozatosan tárul fel kétségbeesett
szenvedése. Újabb és újabb nézőpontokból látjuk a
filmszerűen pergő eseményeket: az anya hol magáról
beszél („Siralomtól süppedek, Bútól aszok, epedek”), hol
fiához szól („Síró anyát tekintsed”), hol kínjait érzékelteti
(„Keservesen kínzatol, Vas szegekkel veretel”), hol a halálhoz, hol a kínzókhoz („Kegyelmezzetek fiamnak”) szól.
Mária óvná, mentené fiát, hogy az igazságtalan halált
ne hajtsák végre rajta. Hiába könyörög és érvel fia kínzóihoz, hogy törvénytelen a tett („fiam hal / Bűntelen”),
szavai hatástalanok („kínzatol, Fiam, halálra”). Beteljesedik az agg Simeon szava (Lk 2,35): Mária lelkét tőr járja
át („Én érzem e bútőrt, Mit hajdan ígére”). Legmélyebb
szeretetének, együtt szenvedésének, a compassiónak a
bizonyítéka, hogy ha megmenteni nem tudja, együtt akar
halni fiával („Anyát édes fiával / Egyetemben öljétek”).

AZ ÓMAGYAR MÁRIA-SIRALOM motívumai, kifejezései gazdag hagyományt teremtettek a prédikációs
irodalomban, a csíksomlyói passiójátékokban, a nép
énekkultúrában, valamint a magán- és a közösségi
ájtatosságokban.
Mária megrendítő siralma többek között Weöres
Sándor, Áprily Lajos, Rónay György, Ferenczes István,
Lackfi János lírájában éled újjá. Magyari Lajos erdélyi
költő Újmagyar Mária-siralom című versében sors- és
hitköltészetünk hagyományát folytatja: együtt láttatja
Jézus és a magyarság szenvedésének párhuzamait,
Mária siralma ugyanis fiáért és a magyarságért is szól.

A Nemzeti Színház Csíksomlyói passió előadása

1.

Idézzétek fel a mottó alapján azokat az irodalmi alkotásokat, amelyekben együttérzéssel, részvéttel vagy éppen
ennek hiányával találkoztatok!

2.

Írjatok rövid fogalmazást arról, amikor életetek során megtapasztaltátok mások együttérzését!

3.

Hallgassátok meg az Aranymiatyánk legendaballada moldvai csángó változatát Jáki Sándor Teodóz
előadásában! Mutassátok be, miben egyezik, miben különbözik a szöveg a planctus műfajától!

4.

1982-ben találták meg Laskai Demeter Úrfelmutatási imádságát 1433-ból. Olvassátok el, és készítsetek
róla rövid ismertetést!
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Az anyai fájdalom erőteljességét érzékletes szóképek,
biblikus utalások, az ismétlés és ellentétezés változatai,
párhuzamok, hangalakzatok, felkiáltások, indulatszók,
archaizmusok, azaz hangalakjukban („vos”, „nüm”) vagy
jelentésükben („junhum” ’belsőm’) régi kifejezések közvetítik. Látjuk az anya „könnytől áradó” szemét, halljuk
panaszát a szenvedések láttán („Fogva, huzogatva, Öklelve,
kötve / Ölöd”) és átéljük „bútól fáradó”, „aléló” szívének
tehetetlen fájdalmát („Én keblemnek belső búja, Mi soha el
nem hűl”). A két tagból (szabálytalan ütem) álló, kötetlen
szótagszámú verssorokat változatos, grammatikai rímek
(félrím, páros rím, bokorrím, tiszta rím és asszonánc)
szépítik. A poétikai eszközökben gazdag vers fontos
alakzata a teljességet kifejező két figura etymologica:
a biblikus „világ világa” (Jn 8,12) és a „virágnak virága”,
mely a keresztény művészet virágmetaforáját (Mária-
rózsa) idézi meg.

Magyar szentek
legendái
„Virágos kert vala híres Pannónia, Mely kertet öntöze híven
Szűz Mária. Kátholika hitnek bő volt szép virágja.”
Szent István királyrul

A középkori Magyarország
hitéletében és liturgikus
gyakorlatában kezdettől fogva jelentős volt a szentek
kultusza. Már az államalapítás kora szenteket termő időszak volt. A magyar királyi (szent) család tagjai: Szent István, Boldog Gizella és Szent Imre voltak.
Az egyháztörténetben az Árpád-ház adta a legtöbb kanonizált szentet, boldogot.

SZÖVEGGYŰJTEMÉNY: 298–303.

A magyar szentek kultuszának kialakulása

A középkori Magyarországon egyes hónapokat szentekről is elneveztek (pl. április Szent György hava, június
Szent Iván hava, július Szent Jakab hava, szeptember
Szent Mihály hava, november Szent András hava).
Emellett korán komoly szerepet kaptak a magyar szentek
is, hiszen az első szentté avatások már 1083-ban megtörténtek. László király (1077–1095) közbenjárására
ekkor került a szentek közé István király, Imre herceg,
Gellért püspök és a két Zobor-hegyi remete, Zoerárd-András és Benedek.
Az új szentek megismertetése és példaképül állítása
érdekében készültek el a róluk szóló, kezdetben latin
nyelvű legendák már a 11. századtól. Ezek elsősorban
az Árpád-házi szentekről szólnak, s egyúttal a
kibontakozó magyarországi irodalom első darabjai,
amelyek olvasmányként helyet kaptak a tiszteletükre
rendelt szertartásokon is.
A 11. századtól valamennyi magyarországi szent
tiszteletére készült önálló verses zsolozsma is. A legendák történetei később egy új műfajban, a verses
históriában szólaltak meg (pl. Szent István verses históriája). Az anyanyelvű prédikációkban és a templomok
falfestményein a szentek életének számos eseménye
is megelevenedett (pl. Szent László-freskók az egész
ország területén).
A latin nyelvű legendáink sok szállal kötődnek a
műfaj hagyományaihoz. Több ismert elemet, vándormotívumot, hagiográfiai toposzt tartalmaznak, de
egy részük fordulatos, eleven stílusú, egyéni hangon
szólal meg. A legendák egy csoportja művészi értékű,
rímes próza, olyan ritmusos szöveg, mely egymás-
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ra rímelő tagmondataival a liturgia olvasmányaira és
imáira emlékeztet (ide sorolhatók pl. Szent Mór pécsi
püspök írásai).
Latin nyelvű legendáink

A legrégebbi ismert legendát 1060 táján Szent Mór
püspök írta a Nyitra melletti Zobor-hegyen remeteéletet
élő két bencés szerzetesről, Szent Zoerárd-Andrásról
és tanítványáról, Benedekről, akit személyesen is ismert. A pannonhalmi kolostorban mindkét aszkétát
nagy tisztelet övezte, legendájuk elsősorban szerzetesi
olvasmánynak készült.
Szent István alakját három legenda örökíti meg.
A szentté avatásra 1077 körül elkészült Nagyobb legenda az egyházat megerősítő, a pogányok elleni harcban
jeleskedő, a világot megvető, aszkéta király alakjában új
szenttípust mutat be. Az országát az egyháztörténetben
először Szűz Mária oltalmába ajánló király voltaképp
térítő apostol, a keresztény értékek (hit, alázat, szelídség) megtestesítője. Könyves Kálmán (1095–1116)
kérésére íródott a Kisebb legenda, mely a kor uralkodóideáljának megfelelően Szent Istvánt szigorú, erőskezű, félelmetes királynak ábrázolja. A két változat
kompilációja, azaz egy újabb szöveggé szerkesztése
a Hartvik-legenda, melyben Hartvik győri püspök elmondja a Szent Korona és az apostoli kereszt elküldésének, Szent István halálának és szentté avatásának,
valamint a Szent Jobb megtalálásának történetét. Szent
István király országfelajánlása és sírja miatt a török
hódításig a következő királyokat Székesfehérváron
koronázták meg, és – néhány kivétellel – ott is temették el.
Szent Imre legendája elsősorban azt mutatja be,
hogyan teljesíti Imre herceg az édesapjától kapott állambölcseleti műnek, a királytükörnek, az Intelmeknek a parancsait. A nős, de gyermektelen Imre életét
a testi-lelki tisztaság jellemezte. A legendában két
csodatörténet is szerepel: Imre herceg lelkét angyalok
viszik a mennybe, és sírjánál a bűneiért vezeklő Konrád
német lovag kézbilincsei lehullnak, és eltűnnek egy pápai
pecsétes levélben felsorolt halálos bűnei is.
Szent Imre herceg nevelőjének, a velencei származású
Szent Gellértnek az élettörténetét két legendából is
megismerhetjük. Gellért a Bakonyban hét évig élt remeteéletet, majd 1030-ban csanádi püspök lett. 1046-ban
pogány lázadók vetették a mélybe a Kelen-hegy szikláiról,
melyet később róla neveztek el Gellért-hegynek. Színes,
fordulatokban gazdag nagyobb legendája említi az ősi
magyar nyelvű munkadalt (Symphonia Ungarorum
’A magyarok szimfóniája’), melyet egy kézi malommal
búzát őrlő szolgálólánytól hallott.

Simone Martini:
Szent Erzsébet,
Szent Margit és
Szent Imre herceg,
1320–1325

Első magyar nyelvű legendánk a domonkos apáca,
Árpád-házi Szent Margit (1242–1271) életét és a sírjánál történt csodatételeit mondja el. Margit IV. Béla
király leánya volt, akit szülei a tatároktól elszenvedett
vereség miatt engesztelésül felajánlottak az ország
megmentéséért. Így került Margit hároméves korában
a veszprémvölgyi apácákhoz, s itt nevelkedett egy ideig, majd a Nyulak szigetére került. A legenda forrása
Margit lelkiatyjának, Marcellusnak a latin nyelvű írása
lehetett, melynek fordítása és későbbi átdolgozása Ráskai Lea domonkos apáca 1510-ben készült másolatában
maradt fenn. Margit új típusú szent: szigorú aszkézise
(vezeklés, önsanyargatás), alázatos, kemény munkája,
böjtölése és imái révén teljesítette be az evangéliumi
tanítást, és felajánlotta életét az egyházért és a magyarságért. Margit tisztelete már igen korán kialakult: 1274ben boldoggá avatták, majd 1943-ban szentté. Az apáca
királylány életéről szól Gárdonyi Géza Isten rabjai és
Kodolányi János Boldog Margit című regénye.
II. András és Merániai Gertrúd leánya, Árpádházi Szent Erzsébet (1207–1231) négyéves korától
Németországban (Eisenachban, majd Wartburg várában)
élt, mivel ekkor jegyezték el a türingiai tartománygróf
fiával, Hermann-nal. Végül Hermann öccse, Lajos lett a
férje, és három gyermekük is született. Erzsébet királyi
származása ellenére, férje korai halála után nagy szegénységben élt: ferences harmadrendiként lemondott
javairól, kórházat alapított, betegeket ápolt. 24 évesen
bekövetkező halálakor már szentnek tartották, kano-

nizálására hamarosan, 1235-ben került sor. Erzsébetet
példamutató házassága, hűséggel viselt özvegysége, béketűrése, nagylelkű jótékonykodása női szent-ideállá
tette. Kultuszát a ferencesek és a domonkosok terjesztették egész Európában. Magyar nyelvű legendáját a
Karthauzi Névtelen az 1524–1527-ben készült Érdykódexben írta meg.
NOVEMBER 13-A a magyar szentek és boldogok emléknapja. Ezen a napon mindazokra a szentekre emlékezünk, akiknek nincs külön ünnepük, de magyar
földön éltek: pl. Szent Margit nevelőnője, Boldog Ilona
(13. század eleje – 1270 körül) vagy Boldog Temesvári
Pelbárt (1435–1504) ferences szerzetes.

Temesvári Pelbárt
ábrázolása
Telek József
Antiqua facies című
kiadványában, 1757

1.

Értelmezzétek a lecke élén álló mottót! Keressetek magyar példákat a különböző szenttípusokra!

2.

Ismételjétek át, majd fürtábrán összegezzétek a legenda műfajáról tanultakat!

3.

Nézzetek utána, milyen kódexeink maradtak fenn! Mutassátok be az Érdy-kódexet!

4.

Csoportokban készítsetek vetített képes kiselőadást egy általatok választott magyar szentről!
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Magyar nyelvű legendáink

Szent László-legendák
„Ő a lépcső, magyar nemzet, rajta lépdel az egeknek
trónjához Pannónia!”
Szent László-szekvencia

SZÖVEGGYŰJTEMÉNY: 304–308.

A király legendás élettörténetét az egész ország területén templomi falfestmények örökítették meg. Szent
László imáinak erejét számos eredetlegenda is példázza: az üldözői előtt a szikla meghasadt (Tordai-hasadék),
imájára (Csíkszépvíz) vagy lova patkója nyomán
(M átraverebély-Szentkút) víz fakadt a sziklából, az
ellenség elé dobott pénzdarabjai kővé váltak (Szent
László pénze), nyíllal átlőtt füve pedig gyógyír lett a
pestis ellen (Szent László füve). „Szűz Máriának választott vitéze” kardján Mária-tisztelete jeleként rózsafüzér
függött. Ő Erdély patrónusa, a kovácsok és a határőrök
védőszentje.

Szent László 1040
körül született Leng yelországban Á rpád-házi I. Béla király
fiaként. Lánya Szent
Szent László tisztelete
Piroska, aki Iréne néven bizánci császárSzent László alakját a kezdetektől fogva nagy tisztelet
néként a keleti egyház
övezte, életének csodás eseményeit különféle műfaegyik legtiszteltebb
jokban, az ünnepére készült legendában, himnuszban,
szekvenciában, verses zsolozsmában, krónikákban
szentje. László 1077ben lépett trónra. Szent László fejereklyéje, hermája, (Képes krónika), kódexekben (Érdy-kódex) és nép
1400–1425
énekekben örökítették meg. A királyhoz kötődő mondai
A magyar koronához
és biblikus elemek, vándormotívumok a Nagy Lajos kiegyenrangú félként
hozzákapcsolta Horvátországot és Szlavóniát, harcolt a rály udvarában megszülető jokulátor epika forrásaivá
kun és besenyő betörések ellen, s személyes bátorságával lettek.
egész életében minden csatát megnyert. A kortársai álLászló király első, latin nyelvű legendája, a László
tal E
 legantissimus Rex (’a legelegánsabb király’) névvel király tettei (Gesta Ladislai regis) 1192 táján született, de
illetett László megalapította Nagyváradot és a zágrábi elveszett. Részletei a Képes krónikában és a 13. századi
püspökséget, továbbá több bencés monostort is létreho- gesztákban maradtak fenn.
zott. Törvényei védték a magántulajdont, a hazai vagyon
A szentté avatásra készült legendát az Érdy-kódex
védelmét és máig élő huszonöt ünnepnapot rendeltek el. ismerteti. Ebben Szent László „Isten helynökeként”, a maA lovagkirály 1095-ben halt meg, és Váradon temették gyar földre küldött, önfeláldozó szentként, a lovagkor
ideáljaként jelenik meg.
el, majd 1192. június 27-én ott avatták szentté.
Az Áve, égi király híve kezdetű Szent László-himnusz
A lovagkirály
ban (1192) először fordul elő a „haza” (patria) szó,
A régi magyarok a szentek közül nagyon szerették és amelynek „bajnokához”, az ország égi patrónusához
tisztelték a mélyen vallásos és kiváló hadvezér Szent szól a fohász:
László királyt. Ő volt a középkori lovagi eszményt
Ég királyát hűn követted,
megtestesítő uralkodó: a kereszténységet és a hazát
országunkat védelmezzed,
védő nemes lelkű, harcos szent. Lovagi kiválóságát bizolégy hazánknak bajnoka!
nyítja, hogy az európai fejedelmek őt választották meg
(Csanád
Béla ford.)
az első jeruzsálemi keresztes hadjárat vezéréül. Kivételes fizikai adottságai miatt „Krisztus katonájának”
(miles Christi) is nevezték.
Az Új dicséret szava zengjen… kezdetű szekvencia
Lászlót már életében szentnek tartották. „Magyar (1192 körül) így köszönti Lászlót, aki Istentől kapott
Compostela” néven kultusz- és zarándokhellyé vált vá- csodatévő hatalmával megszabadítja az országot az
radi sírjánál számos csodás gyógyulás történt. Az itt ellenségtől s áldást hoz hazájára:
tartott tüzesvas-próbák jegyzőkönyve, a Váradi regestrum
Dicsősége király sarjnak,
fontos nyelvemlékünk. A székesegyházban őrizték kétélű
áve, üdve magyaroknak,
csatabárdját és harcba szólító ezüstkürtjét, a templom
értünk támadt fényes csillag,
előtt pedig lovas szobra állt, mely a Kolozsvári testvérek
virág
ország gyökerén.
alkotása (1360–1365).
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A Nagyváradon keletkezett verses zsolozsma (1192)
középpontjában a mennyben megkoronázott király áll:
Jóakarat védpajzsával,
kegyes hittel, adománnyal
Krisztus, felékesítetted,
és a mennybe fölemelted.

Képes krónika. A cserhalmi ütközet, László párviadala
a kun vitézzel, 1360 körül

SZENT LÁSZLÓ SZEMÉLYÉHEZ több tárgyi emlék és
ereklye is köthető. Megmaradt például állkapocscsontja,
bal karcsontja Zágrábban, illetve a dubrovniki ferenceseknél őrzött jobbja. Tárgyai közül fennmaradt aranylánca, aranygyűrűje, csatabárdja, kürtje, illetve a halotti
leple, amelybe szentté avatásakor földi maradványait
helyezték. Több más városban is őrizték ereklyéit (pl.
Kassán, Bolognában, Zágrábban, Aachenben, Krakkóban és Bernben), de ezek elvesztek.

1.

Fogalmazzátok meg a mottó és történelmi ismereteitek alapján, miért volt jelentős királyunk Szent László!

2.

Keressetek a Földrajzi nevek etimológiai szótárában olyan településeket, amelyek Szent László nevét őrzik! Mondjátok
el egynek az eredettörténetét is!

3.

Gyűjtsetek olyan családneveket, amelyek a László névből önállósultak!
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A már magyar nyelvű Szent László-ének (1470 körül) a hazai szentek tiszteletének első magyar nyelvű
lírai emléke, himnikus remekműve.
A László-legendák az idők során sok folklorisztikus és szájhagyományozásban élő elemmel, hőstettel
gazdagodtak. Ezek közül az egyik ismert esemény a
kerlési (cserhalmi) ütközetkor (1068) játszódik, melyA székelyderzsi templom Szent L ászló
ben a sebesült László király egy magyar lányt szafreskósorozatának részlete, 1419
badított meg kun elrablójától. Ezt számos középkori
falképciklus meséli el: László világos ruhában küzd a melyben históriás éneket olvashatunk Szent László
Sötétséget jelképező kun ellen. Sokat idézett történet királyról. A színes mondák a történeti hűség igényével
örökítette meg a sírjából kilépő László alakját is, aki jelenítik meg Géza király uralkodását, a Szent Korona
a tatárok elleni harcban (1345) a székelyeket segítette égből való alászállását, László és Salamon párharcát
győzelemre. Ezt a témát dolgozta fel Arany János Szent a mogyoródi csatában (1074), a csodaszarvas-angyal
László című költeményében, és a történet a Toldi estéje kijelölte váci templom és a váradi püspökség alapítását,
5. énekében is szerepel.
László halálát és temetését.
A 16–17. századból való Gyönyörködhetünk nyilván,
Az ének Szent László életének bibliai párhuzamairól
magyar népek kezdősorral az énekelt Képes krónika, olyan történeteket mond el, melyek forrása a Szentírásból
eredeztethető: a vízfakasztás, a bivalycsorda, a kővé vált
pénz, a sírhelyet mutató csillag, melynek megjelenése lett Szent László június 27-i liturgikus ünnepnapja.
A Lovagkirály énekelt mondái (1695) népszerű históriás
költemény volt az országot építő és az országot védő
király tiszteletére.
Szent László legendás cselekedetei elevenednek meg
Janus Pannonius, Vörösmarty Mihály, Arany János,
Tompa Mihály vagy Kosztolányi Dezső lírájában.

Összefoglaló kérdések, feladatok
projektmunkával

A TELJES MŰVET!

OLVASD EL

„Vallott nekem a Nyulak-szigete
Regék halk éjén. Íme, a titok:
Királyi atyja klastromba veté
Legendák szűzét, fehér Margitot.”
Ady Endre

A Margit-szigeti domonkos rendi
apácakolostor romjai

Gárdonyi Géza az Isten rabjai
című regényét 1908-ban írta.
A mű belső ideje a magyar középkorba, a 13. századba, IV. Béla
királyságába vezeti el olvasóját. Már jól megismertük a középkor
emberének világszemléletét, amelyet a középkor fontos irodalmi
műfajai közvetítettek számunkra. Így könnyen be tudunk lépni a regényvilágba, hogy
az elbeszélő segítségével beleképzeljük magunkat a ma emberétől eléggé távol eső
élethelyzetekbe, és el tudjuk fogadni a középkor gondolkodásmódját.
SZÖVEGGYŰJTEMÉNY: 309 –310.

A regényvilág feltárását tanárotok irányításával kooperatív csoportmunkában
végezzétek el!
A részfeladatok megoldásával teljes képet kaphattok a mű világáról.

A Margit-sziget napjainkban

1.

Készítsetek ppt-bemutatót!
a) Mutassátok be a 13. századi Magyarország történelmi eseményeit (IV. Béla uralkodása, tatárjárás, a király és
a királyné felajánlása, trónviszály)! Melyek jelentek meg közülük a regényben?
b) M
 it kell tudnunk a 20. század eleji Magyarországról? Találtok-e a 13. századi Magyarország és Gárdonyi kora
között párhuzamba állítható társadalmi kérdéseket?

2.

Készítsetek csomagolópapíron posztert az alábbi feladatokhoz!
a) Ismételjétek át a középkori irodalom tanult műfajait! Egy-egy fürtábrán gyűjtsétek össze, amit a Halotti beszéd
és könyörgésről, az Ómagyar Mária-siralomról és Assisi Szent Ferenc Naphimnuszáról tanultatok!
b) Keressetek legalább három példát arra, hogyan jelennek meg a regényben a Szent Margit-legendában olvasott
csodák!

3.

a) Gyűjtsétek össze a szövegértést segítő fontos szavakat (legfeljebb 15-öt, pl. regula, kapitulum, prior, priorissza,
szilencium, vénia)! Emeljétek ki a ma is használatos műveltségszavakat! Készítsetek jól látható szókártyákat!
b) Válasszatok két jelenetet a regényből, amely a szerzetesek/apácák napirendjét tükrözi!
Dramatizáljátok, és adjátok elő őket!

4.

a) Foglaljátok össze, mit tanultatok a középkor építészeti stílusairól! Készítsetek ppt-bemutatót!
b) A regényszöveg alapján tartsatok idegenvezetést a Nyulak szigetén! Mutassátok be az épülő kolostort! A3-as
lapra rajzoljatok le néhány részletet!

5.

a) Mutassátok be a domonkos rend rövid történetét, reguláját, viseletét, majd hasonlítsátok össze egy másik,
szabadon választott szerzetesrendével! Készítsetek posztereket!
b) Milyen feladatokat látnak el a domonkosok a világi életben a regény szerint? Válasszatok ki, és olvassatok fel
három-négy jellemző részletet!

6.

a) Mutassátok be a szentté avatás eljárását! Nézzetek utána, hogyan avatták szentté Margitot!
Készítsetek A3-as lapon kettéosztott naplót!
b) Jellemezzétek a regény két főszereplőjét, Jancsit és Margitot! Mennyire volt tudatos sorsuk megválasztása?
Készítsetek csomagolópapírra jellemtérképet!
Részlet Shakespeare végrendeletéből, 1616
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A RENESZÁNSZ IRODALMA

IX.  IRODALOM
A 14–16. SZÁZADBAN

A humanizmus
és a reneszánsz
Európában
„Nincs az életben szebb dolog a kultúránál,
ha méltó magatartással párosul.”
Donato Acciaiuoli

Az európai középkor a görög-római antikvitás árnyékában élt, bár annak hagyatékát csak részben ismerte,
és a saját elveinek megfelelően értelmezte. Ezért sincs
a késő gótika, valamint az antik műveltségből merítő
humanizmus és reneszánsz kultúrája között éles határvonal. A reneszánsz és humanizmus korát nagyjából
a 14. század közepétől a 16. század legvégéig számítjuk. Bölcsője Itália, s innen terjedt el a nyugati
kereszténység országaiban.

SZÖVEGGYŰJTEMÉNY: 311–313.

Az itáliai humanizmus

A humanizmus fogalmán szellemi beállítottságot,
műveltségeszményt és tudományos tevékenységet
értettek. Követői a teológiáról és a természetfilozófiáról
a hangsúlyt az emberre vonatkozó ismeretek (trivium,
történelem, költészet, etika) tanulmányozására helyezték át. Egy 15. századi itáliai humanista, Lorenzo Valla
összegyűjtötte öt feltételét: megfelelő hely, könyvek,
szabadidő, művelt emberekkel való érintkezés és tudásszomj. Nyugaton Firenze, Velence vagy Milánó gazdasági virágzása, az itáliai egyetemek, az írni-olvasni
tudók magas száma és az élénk városállami politikai
élet kedvezően hatottak a kultúra fejlődésére. A Bizánci
Birodalomból már Konstantinápoly eleste előtt számos
görög tudós jött, s velük kódexek százai érkeztek. A vatikáni könyvtár mellett szép gyűjteménnyel rendelkezett
a firenzei Laurenziana és velencei Marciana, de magánszemélyek is igyekeztek szert tenni a tudás forrásaira.
A 15. század második felétől a Johannes Gutenberg
által feltalált könyvnyomtatás óriási lendületet adott
a műveltség terjedésének.
A humanisták társadalmilag nem alkottak egységes réteget. Különböző foglalkozásokat űztek, egyesek magas rangú hivatalnokok voltak, sokan egyházi
tisztséget töltöttek be, de találhatunk köztük gyógyszerészt vagy kocsmárost is. A munkát szembeállították a
fennkölt foglalatossággal, az antik szerzők olvasásával
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Masaccio: Szentháromság, 1425–1427/28

vagy az irodalom művelésével. Boccaccio például nagy
nehezen érte el atyjánál, hogy üzleti számlák írása helyett a tanulmányaival foglalkozhasson. A humanista
életforma mindamellett nem korlátozódott a könyvek
világára. A 15. századtól tudós férfiak egyre több köre
alakult, amelyeket ókori mintára akadémiáknak kezdtek nevezni. A latin (görög) nyelvismeret, a szépírás
és a kitűnő memória nélkülözhetetlenné vált. Komoly
meggyőző erővel bírt, ha valaki úgy tudta idézni az ókor
nagyjainak szavait, mintha a sajátjai lennének. Ezzel
újjászületett a nyilvános szónoklat. A humanisták, bár a
latin nyelv elsőbbségét hirdették, gyakran lefordították
írásaikat a nép nyelvére. A klasszikus nyelvek ismeretéből
megszületett a korszerű szövegkritika.
Humanisták és a reformáció

A humanista gondolkodás a 16. századra meghódította
Észak-Európát. Rotterdami Erasmus (1466–1536)
A balgaság dicsérete című művében tartott görbe tükröt a
tudatlanságnak. A humanista szövegkritika elvei szerint
dolgozta át a latin és a görög Újszövetséget, amely Luther fordításának alapja lett. Erasmus barátja, a modern
utópia műfaját megalkotó Morus Szent Tamás (1477–

1535) hitéért vértanúságot szenvedett. A vallásháborúk
korát végig az értelem és erkölcs szemüvegén szemlélte
az esszé megteremtője, a francia Michel de Montaigne
(1533–1592). Stílusát tömörség jellemzi, az írói szószátyárságot a romlott kor tünetének tartotta.
Reneszánsz szemlélet a képzőművészetben

El Greco: Az ötödik pecsét feltörése, 1608–1614

A KOR EGYIK METAFORÁJA SZERINT a világ egy állat,
melynek húsa a termőföld, csontozata a szikla, vére a víz,
lélegzete a tengeri apály és dagály. Az embereszmény
a szellemi műveltségben, erkölcsben és fizikai képességekben egyaránt tökéletes uomo universale (’mindenoldalú ember’). A művészek közül az uralkodó felfogás
Raffaellót tekintette ilyennek.
A legtöbbjüknél viszont, így Leonardo vagy Michelangelo esetében a zsenialitáshoz hozzákötötték
a különcséget, a szeszélyt és a kiszámíthatatlanságot.
Leonardo azzal mentegette leállásait, hogy a művész
akkor dolgozik a legtöbbet, ha tétlen. Michelangelo
ellenségei fondorlatának hitte a Sixtus-kápolna kifestésére szóló pápai megbízást, és négy évig bezárkózva,
egyedül, háton fekve dolgozott.
Masaccio és Donatello megvetették a Firenzében
alapértéknek számító gazdagságot. Előbbi az adósaitól
sohasem hajtotta be a tartozásokat, utóbbi pedig egy
mennyezetről függő kosárban tartotta minden pénzét,
amelyből bárki vehetett.

1.

Értelmezzétek a mottót! Milyen összefüggés van a benne szereplő két fogalom között?

2.

Dolgozzatok csoportban! Gyűjtsétek ki a bevezetőben előforduló személyiségek nevét, és készítsetek egyikükről
rövid portrét vagy prezentációt!

3.

Nézzetek utána a szövegben említett könyvtárak valamelyikének! Próbáljatok minél többet megtudni gyűjteményükről!

4.

Írjatok esszét a bevezetőben említett műalkotások egyikéről!
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ÉRDEKESSÉG

A reneszánsz (francia renaissance ’újjászületés’) kifejezést csak a 19. században kezdték használni
a korstílus megjelölésére. Keletkezésében fontos
szerepe volt a humanizmusnak, de az antik szerzők
tanulmányozásának humanista gyakorlata főként az
építészetben volt alkalmazható. A gótikus stílusban
elkezdett firenzei dóm kupolával történő befejezését
a város Filippo Brunelleschire (1377–1446) bízta.
Az eredetileg ötvösséget tanult mester ekkorra már jól
ismerte az ókori Vitruvius építészetről írt könyvét és
az antik Róma romjainak, kiváltképpen a Panteonnak
a formavilágát. A festőknél fennmaradt művek híján
ritka a hasonló mintakövetés: Michelangelo az Utolsó
ítélet Krisztusát egy ókori Apolló-ábrázolás nyomán
festette meg. Brunelleschi a festészetre is ösztönző hatást gyakorolt a középpontos perspektíva felfedezésével. Ennek tudatos használata Masaccio (1401–1428)
Szentháromság című freskóján jelentkezik először.
Andrea Mantegna (1431–1506) freskói és festményei
már kísérleteznek is a perspektívával: az iránypontot
oldalvást tolják vagy éppen lerövidítik a távlatot (pl.
a Halott Krisztus című kép). A szobrok és festmények
alakjait megjelenítő anatómiai pontosság mellett teret kapott az ábrázolásban a köznapi realizmus. A németalföldi festők, köztük Jan van Eyck, élen jártak a
részletek aprólékos kidolgozásában. A középkorból
örökölt vallásos tematika kiegészült a pogány istenek
és a mindennapok bemutatásával.
A reneszánsz a három művészóriás, Leonardo
da Vinci, Michelangelo és Raffaello életművében
teljesedett ki. A 16. század második felének alkotói az ő
munkáiknak már csupán a modorát követik. Innen az
irányzat neve, manierizmus. A könnyed szellemesség
és részletező finomság jegyein túl új vonásként tűnik
fel a kompozíciók aszimmetriája vagy a továbblépés a
látomás felé, mint ez El Greco (1541–1614) festészetében történik (pl. megnyújtott alakok Az ötödik pecsét
feltörése című képén).

Petrarca szonettjei
„Az én szonettem is arany nyakék”
Juhász Gyula

Francesco Petrarca (1304–1374),
az olasz nyelvű líra megalapí
tója a reneszánsz kor kezdetén, az olasz trecento (1300-as
évek) idején élt és alkotott. Bár műveinek többsége latin
nyelven született, az utókor mégis olasz nyelven írt szerelmi
költészetét tartja számon az életmű csúcsaként.

SZÖVEGGYŰJTEMÉNY: 314–318.

A Laura-szerelem és a Daloskönyv

Petrarca 23 éves volt, amikor 1327. április 6-án, nagypéntek reggelén, az avignoni Szent Klára-templomban
meglátta Laura de Novest, akibe azonnal beleszeretett.
Laura szerelmi költészetének ihletője lett, bár kapcsolatuk mindvégig plátói (beteljesületlen) volt.
A Laura-szerelem ihletésére született Petrarca-
dalok gyűjteménye a Daloskönyv (Canzoniere), amely
317 szonettet, 29 canzonét, 9 sestinát, 7 balladát és
4 madrigált foglal magában. Poétikáját tekintve egyrészt
a trubadúrköltészet, illetve az olasz dolce stil nuovo
(’édes új stílus’) folytatója, másrészt a korabeli szerelmi líra megújítója. Költészetének hagyományos, a
trubadúrlírából átörökített elemei: az egész életre szóló
szerelem témája, az imádott nő eszményítése és elérhetet-

lensége. Szerelmi lírájának újszerűsége leginkább Danté
éval összehasonlítva mutatkozik meg. Míg Danténál a
Beatrice iránti szerelemben Isten szeretete nyilvánul
meg, s így a szerelem a vallási élményhez áll közel, addig
Petrarcánál inkább világi érzés, egy földi nő iránt érzett
vonzalom. Ugyanakkor a Daloskönyv 366 versből áll, így
felfogható egyfajta költői breviáriumként (zsolozsmáskönyvként) is, amelyben a költemények a mindennapi
ima szerepét töltik be.
Petrarca verseiben Laura valós, földi személyként,
külső (szőke hajú, kék szemű) és belső tulajdonságaival
(adakozó, kedves, néha kegyetlen, csapongó) jelenik
meg. A szeretett nő ábrázolása mellett a kötetben nagy
hangsúlyt kap a lírai én saját lelkének, érzelmeinek versbeli bemutatása. Petrarca önmegfigyelő érzelmi lírája
– melynek előképei Ovidius elégiáiban keresendők –
többnyire melankolikus hangvételű. A lírai én érzelmei
gyakorta ellentmondásosak: a szerelmet egyszerre éli
meg gyönyörűként és gyötrelmesként; a boldog öröm
és az eufória, illetve a szenvedés, a tépelődés és a féltékenység egyaránt jellemzőek erre a lírai lelkiállapotra.
A szonett

Petrarca kedvelt versformája, a szonett 10-11 szótagos
jambusi sorokból épül fel. 14 sora négy strófára oszlik:
két négysoros versszakot két háromsoros versszak követ.
Az első nyolc és az utolsó hat sor között rendszerint szerkezeti-gondolati váltás érzékelhető, amit a szonettek
rímképlete (abba, abba, cdc, dcd) is kiemel. A szonett
rímszerkezetének később számos változata jött létre, de
eredeti formájában a négysorosok ölelkező rímképletet (abba) követnek, míg a háromsoros versszakok
rímképlete a tercina strófaszerkezetéhez hasonló
(cdc). Petrarca egyik újítása, hogy szonettjeiben gyakran csak az utolsó strófa képez tartalmi ellentétet és
hoz új gondolati elemet az előző versszakokhoz képest.
Ti szerencsés füvek, boldog virágok…

Petrarca Daloskönyvének 162. darabja a Ti szerencsés
füvek, boldog virágok… kezdetű szonett, amelyben a
vers beszélője a táj elemeit (a füveket, a virágokat, a
partot, a fácskákat, az ágakat, az ibolyákat, az erdőket,
a tájat, az erecskét) szólítja meg, de rajtuk keresztül
Laura szépségét dicséri, verse voltaképpeni címzettje
ő. Ezt a retorikai alakzatot – vagyis amikor a beszélő
elfordul beszéde valódi címzettjétől, és máshoz, egy válaszadásra képtelen, élettelen dologhoz vagy természeti
jelenséghez kezd beszélni – aposztrophénak nevezzük.
Illusztrált oldal a Daloskönyvből, 14. század
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Laura kedves alakja „nyomokat” hagy maga után a tájon (lábnyomát, hangját, tükörképét), amitől a tájelemek
– a szerelmes férfi szemében – boldognak, szerencsésnek,
tündöklőnek látszanak, s ez elég ok arra, hogy a lírai
én „féltékeny” legyen a természetre. Erre azonban
csak az utolsó versszakban – háromstrófányi késleltetés
után – derül fény, amikor is így kiált fel a vers beszélője:
„irigylem tőletek tekintetét is!” Az első három versszakon
átívelő természeti idill után a 4. strófában a személyes
érzelmek kiáradásának lehetünk tanúi. A szonett utolsó
két sora egy – szintén a tájhoz intézett – felszólítás („Ne
lássam itt ridegnek a követ se: / lángoljatok, hisz lánggal
égek én is”), amely közvetett szerelmi vallomásként is
értelmezhető.
Költői nevek

E szó is LAUdázni és RAjongni
késztet tehát, amint néven neveznek,
ki tisztes dicsben vagy méltó ragyogni.

Pó, földi kérgem bárhogy is sodorjad

Petrarca 180. szonettje szintén aposztrofikus költemény,
melyben a vers beszélője a Pó folyót szólítja meg, ame-

Petrarcát és Laurát ábrázoló freskó Petrarca házában,
16. század

lyen éppen kelet felé hajózik. Miközben az utazó térben és időben egyre távolodik Laurától, lelke és vágyai
az „édes Otthon”, vagyis a szeretett nő és a közös múlt
emlékei felé szállnak vissza. A nyugat és kelet, a kint
és a bent, a test és a lélek ellentétpárjaira épülő vers a
reneszánsz szerelemfelfogást és a gondolat szabadságát
hirdeti. A névrejtés ebben a szonettben is megjelenik
(l’aure, l’aurea).
PETRARCA NEMCSAK KÖLTŐ, de antik mintákat követő humanista tudós is volt. Könyvtári kutatásai során régi latin szerzők műveit tanulmányozta, a veronai
székesegyház könyvtárában elveszettnek hitt Cicero-
leveleket talált meg és gondozott, és az ő ösztönzésére készült el az Iliász első latin nyelvű fordítása. Művei
nek többségét – történelmi és filozófiai értekezéseit,
Africa című eposzát, Vergilius ihlette eklogáit, horatiusi
mintára írt episztoláit és Cicero hatását tükröző prózai
leveleit – latin nyelven írta. Latin nyelvű költeményeinek
elismeréseként 1341-ben a római szenátus a koszorús
költő (poeta laureatus) címet adományozta neki.

1.

A mottóban Juhász Gyula Giorgione (1909) című szonettjének egy sorát olvashatjátok. Keressetek a könyvtárban
vagy az interneten további három-négy szonettet 20. századi magyar költők tollából, és figyeljétek meg bennük,
hogy hol húzódik a szerkezeti-gondolati választóvonal!

2.

Írjatok egymás alá tizennégy rímszót a szonett rímképletének megfelelően, majd próbáljatok szonettet írni ezekkel
a sorvégekkel!

3.

Keressetek a Daloskönyvben olyan verseket, amelyekben megtalálható az aposztrophé alakzata! Kit vagy mit szólít
meg a költő?
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KITEKINTÉS

Petrarca eredeti családneve Petracco volt, melyet apja
halála (1326) után egy jellegzetesen humanista (a személyiséget középpontba helyező) gesztussal megváltoztatott. Felvett neve, a Petrarca név költői önteremtésként
is értelmezhető, mert az új név hangzása olyan görög
és latin eredetű neveket, illetve szavakat idéz meg (pl.
Petro/Pietro ’Péter’, exarcha ’fejedelem’, pietra ’kő’, arca
’kőkoporsó, sírbolt’), amelyek költészetének meghatározó motívumaivá váltak. Hasonló költői „sűrítmény”
szerelmének, Laurának a neve is, akinek eleven, mozgékony és légies alakját Petrarca olyan metaforákból
alkotta meg a verseiben, amelyek hangzása hasonlít a
Laura névre (pl. l’aura ’szellő’, l ’auro ’arany’, lauro ’babér,
babérfa, babérkoszorú’, laudetur ’dicsértessék’).
A névvel való költői játékra, illetve névrejtésre jó
példa a Daloskönyv 5. számú, Ha felsóhajtok, emlegetve
téged… kezdetű szonettje. A nyelvi játék lényege – melyet Csorba Győző műfordítása is visszaad –, hogy a költő
olyan szavakat épít be a versbe, amelyek magukban rejtik,
illetve „visszhangozzák” a női név részleteit:

Boccaccio: Dekameron

A TELJES MŰVET!

OLVASD EL

„Boccaccio akkor van elemében, ha anekdotát mondhat.
Szeret különös helyzeteken mulatni és furcsa emberekről
mesélni.”
Babits Mihály

SZÖVEGGYŰJTEMÉNY: 319 –327.

Giovanni Boccaccio (1313–1375), az itáliai
trecento harmadik nagy alakja Dante életrajzírója és Petrarca barátja volt. Életében latin nyelvű írásai
(értekezései, ekloga- és életrajzgyűjteményei), illetve a Dantéról írt olasz nyelvű művei (a Dante élete és az Isteni szín
játékhoz írt kommentárja) tették ismertté, a világirodalomba
azonban Dekameron című novellagyűjteményével írta be a
nevét hosszú időre.

A Dekameron
kerettörténete

Boccaccio a száz novellát tartalmazó, kerettörténetbe ágyazott
novellagyűjteményt
az 1348-as firenzei
pestisjár vány után
kezdte el írni, és 1353ban fejezte be.
A kerettörténet szerint hét ifjú hölgy és
három fiatalember
egy keddi napon találkozik a Santa Maria
Novella nev ű templomban. A fiatalok úgy
döntenek, hogy a FiAndrea del Castagno: 
renzében pusztító pesGiovanni Boccaccio, 1450 körül
tisjárvány elől vidékre
menekülnek. Másnap
a tízfős társaság és cselédségük a várostól két mérföldre,
egy alacsony dombon fekvő birtokon – „tündéri kertek,
kristályos vizű kutak és pompás borokkal teli pincék” között
– rendezkedik be.
Hogy az időt vidáman töltsék, történetekkel szórakoztatják egymást. Minden napra választanak maguk
közül egy „uralkodót” (királyt vagy királynőt), aki kijelöli a napi teendőket és a mesélendő történetek témáját. Boccaccio novelláskötete a fikció szerint ezeknek a
történeteknek a gyűjteménye.
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A mű szerkezete

A Dekameron Boccaccio Elöljáró beszédével kezdődik,
amelyben történeteit gondűző és példázatos olvasmányként ajánlja a „szerelmes hölgyek” figyelmébe a szerző:
az a szándokom, hogy szerelmes hölgyeknek
segítségül és menedékül[…] elmondok száz novellát…

Az Elöljáró beszédet követő kerettörténetből megtudjuk, hogy a társaság mind a tíz tagja naponta elmesél
egy-egy történetet, így a birtokon töltött tíz nap alatt
(Dekameron ’tíz nap’) tízszer tíz, vagyis száz novella
hangzik el.
A novellák nem épülnek egymásra tematikusan, a
köztük lévő kapcsolatot a kerettörténetre visszautaló,
összekötő epizódok teremtik meg. Ezekből a párbeszédes,
átkötő részekből rendszerint a mesélő történetválasztásáról szóló indokait, illetve a hallgatóság reakcióit
ismerheti meg az olvasó.
A Dekameron novellái rövid tartalmi összefoglalóval kezdődnek, egyedi címük nincs, helyette az elhangzás napját és a történet napon belüli sorrendben elfoglalt
helyét tünteti fel a szerző (ezt röviden egy római és egy
arab szám kombinációjával jelöljük, pl. az első nap első
novellájának jelölése: I.1.).
A műfaji minták hatása

A Boccaccio által követett ókori és középkori irodalmi
minták műfaji különbözősége miatt a Dekameron novelláinak cselekményszerkezete jelentős eltéréseket
mutat.
ÓKORI VAGY KÖZÉPKORI
MINTA

A DEKAMERONBAN
T ÜKRÖZŐDŐ HATÁSA

Az Ezeregyéjszaka meséi

a keretelbeszélés, illetve az egzotikus, keleti környezetben játszódó, zsúfolt cselekményű novellák
(pl. X.9.)

a késő ókori próbatételes
kalandregény

változatos kalandokra épülő
cselekményszövés (pl. V.3.).

a középkori erkölcsi példá
zatok (exemplumok)

kevés cselekménymozzanatra
épülő, rövid történetek (pl. IX.9.)

az élőszóban terjedő, korabeli
anekdoták

rövid, egyetlen ötletre épülő
vagy egyetlen szellemes mondást előkészítő novellák (pl. VI.4.).

a meglehetősen szabadszájú,
francia fabliau műfaj

nyers, vaskos humorú, erotikus
témájú novellák (pl. III.10., IX.2.)

Témák, elbeszélésmód és a novella műfaja

A Dekameron két központi témája a testi szerelem és
az egyházi személyek (papok, szerzetesek, apácák)
gyarlóságai. A novellák világában a szereplők meg
ítélése nem a társadalmi ranglétrán elfoglalt helyüktől
függ. A legfőbb érték az értelem vagy „józan paraszti

A hatodik nap tizedik novellája

Az arkangyal szárnytollaként is ismert novella egy
Cipolla (’hagyma’) nevű szerzetesről, „a világ legnagyobb huncutjáról” szól, aki a vidéket járva egyházi adót
hajt be a jámbor hívektől „Szent Antal szegényeinek”.
Hogy az együgyű falusiak adakozó kedvét növelje,
Cipolla a mise végén ígéretet tesz arra, hogy az adományok délutáni bevételezésekor megmutatja nekik
Gábriel arkangyal szárnytollát, melyet az „Szűz Máriának kamarájában elveszített, mikor Názáretben meg-

A DEKAMERON KERETTÖRTÉNETÉNEK szereplőihez hasonlóan a 2020-as koronavírus-járvány idején is sokan menekültek el a nagyvárosokból vidéki
nyaralóikba. Azokat, akik otthonaikban maradtak,
hogy a karanténban könnyebben teljen az idő, egyegy zenész vagy előadóművész erkélykoncertekkel
szórakoztatta. A Dekameronból ismert gondűző
b eszélgetéseknek és történetmeséléseknek az online formáit választották az emberek a kapcsolattartásra.

1.

A mottóban szereplő anekdota műfaját más humanista szerzők is kedvelték. Olvassatok el Galeotto
Marzio ( interneten is megtalálható) anekdotagyűjteményéből (Mátyás királynak kiváló, bölcs, tréfás
mondásairól és tetteiről szóló könyv, 1485) egy-két Mátyás királyról szóló anekdotát!

2.

Merítsetek ihletet saját vagy szüleitek koronavírus-járvány idején szerzett tapasztalataiból, írjatok belőle
rövid novellát, amely valamilyen erkölcsi tanulsággal is szolgál!

3.

UGR ÁS

A SZÖVEGRE

Olvassatok el négy-öt novellát a Dekameronból, és csoportosítsátok a történeteket aszerint, hogy milyen módon
végződnek (pl. boldog, tragikus, tanulságos, meghökkentő, humoros)!
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ész”; a tudatlan, naiv vagy
együgyű szereplők rendszerint nevetség tárgyává
válnak.
A közismert történeteket előadó, másodlagos elbeszélők (a
tízfős társaság tagjai) a
történetek szereplőinél
magasabb erkölcsi és
szellemi szinten állnak,
ezért nézőpontjuk és elbeszélésmódjuk meghatározó eleme az irónia.
A kétszintes elbeszélésnél
összetettebb helyzettel
találkozhatunk például
az első nap harmadik
John William Waterhouse: A Dekameron mesélői, 1916
novellájában. Itt a kerettörténetet követő másodlagos elbeszélés hőse, Melkize- vitte néki a mennybéli híradást”. Két „fölöttébb agyafúrt
dek szintén elbeszélővé válik, amikor elmondja a három ifjú”, hogy megtréfálják Cipollát, titokban kicserélik az
gyűrűről szóló tanmesét, amelyet ő is másoktól hallott. „ereklyeként” őrzött papagájtollat néhány széndarabra,
Boccaccio novelláinak nyelve és narrációja a ko- de C
 ipolla ebből a helyzetből is kivágja magát, elhitetve
rábban említett irodalmi mintáknál jóval igényesebb, az egybegyűlt falusiakkal, hogy véletlenül, illetve Isten
stílusát tekintve elegánsabb és gördülékenyebb, mon- akaratából egy másik ereklyét hozott magával, azt a
datszerkesztésén érezhető a latin retorikus körmondat szenet, amelyen Szent Lőrincet „megsütötték”. A nohatása.
vella végén az élelmes barát sikerrel jár, s bár az elbeA Dekameron nyomán megjelent új műfaj, a novella szélő mindvégig ironikus nézőpontból ábrázolja őt és
(’újdonság’) olyan tömören előadott, kisepikai műfaj, szolgáját, Mocskos Gucciót, a kerettörténet szereplői
melynek rövid, fordulatos cselekménye rendszerint (és velük együtt az olvasó) jót mulatnak a becsapott
meglepő módon, csattanóval zárul. A novella tér- és falusiak együgyűségén.
időbeli keretei szűkre szabottak, és általában kevés
szereplő tűnik fel bennük.

Az angol reneszánsz
színház
„Nagy drámát csak nagy színház teremthet,
nagy színházat pedig csakis nagyérdemű közönség.”
Géher István

Az angol reneszánsz színház és dramaturgia előzményeit a liturgikus drámajátékokból kifejlődő középkori
színjátszás műfajaiban és azok előadásmódjában kell keresnünk. Ugyancsak fontos hatástényező a színháznak
az Erzsébet-kori Angliában betöltött kulturális szerepe.

SZÖVEGGYŰJTEMÉNY: 328–332.

A középkori színjátszás

A Krisztus szenvedéstörténetét a középkori templomi
liturgia keretei között, latin nyelven megjelenítő, nagypénteki passiójáték a 13. századtól kezdődően egyre
több szórakoztató és hatáselemmel bővült (profanizálódott), és fokozatosan kikerült a templomból. A középkori városok piacterén bemutatott, nagyszabású misztériumjátékok ó- és újszövetségi, valamint apokrif
evangéliumokból merített történeteket dolgoztak fel
nemzeti nyelven, többnyire verses formában. Az egyes
jeleneteket színpadra állító céhek (pl. az özönvizet a
vízhordók, a kenyérszaporítást a pékek céhe mutatta
be) törekedtek a minél látványosabb színpadi elemek
alkalmazására (pl. egy stilizált, hatalmas sárkányfej

szimbolizálta a „pokol torkát”; a szentek kínhalálának
ábrázolásakor a jelmez alá rejtett tömlőből „művér” folyt
a színpadra).
A misztériumjátékoknak két fő előadási formája
alakult ki. Európa több városában nagyméretű (40-50
méter hosszú és 8-10 méter széles) állószínpadokat
állítottak fel, amelyeken egymás mellett tíz-tizenkét
színpadkép jelenítette meg a Biblia egyes helyszíneit a
mennyországtól a pokolig. A nézőközönség az előadás
folytatásáért, egy jelenet megtekintése után átvonult a
következő színpadképhez.
Londonban vagy Brüsszelben az előadás másként
zajlott: az egyes jeleneteket a városon áthaladó, a tereken-utcákon összegyűlt közönség előtt meg-megálló,
lovak vontatta kocsiszínpadokon mutatták be.
A középkori vallásos drámajáték két további formája volt még: a szentek életéről és csodatetteiről szóló
mirákulum (latin miraculum ’csoda’), illetve a megszemélyesített bűnöknek és erényeknek az ember lelkéért
folyó harcát bemutató moralitás.
A színjátszás átmeneti formái

A liturgikus színjátszás és a világi dráma közötti
műfaji átmenetet az interludium (’közjáték’) jelentette, melyet egyetemi órák, főúri lakomák vagy
más ünnepségek szünetében adtak elő diákok vagy
vándorszínészek. A 16. századtól kezdve egyre több
vándorszínész-társulat alakult, játszási engedélyt nemesi patrónusuktól kaptak, így kerülhették el a csavargótörvény szigorát. A hivatásos színjátszás kezdetét
Angliában 1554-re teszik. Az első állandó színház
The Theatre néven létesült
I. Erzsébet uralkodása idején,
1576-ban Londonban, amelyet rövid időn belül még két
nyilvános színház követett.
Ezek mellett működtek a
műveltebb, előkelőbb társadalmi réteg számára létesített magánszínházak is.
Az angol reneszánsz
színház közönsége

A nyilvános színházak elő
adásait társadalmi helyzettől függetlenül bárki láto-

Denijs van Alsloot:
Kocsiszínpad Brüsszelben, 1615
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elő (ilyenkor a függönyt elhúzták).
Az előszínpad fölötti erkély, más néven felső színpad adott lehetőséget
a magasban (várfokon, erkélyen)
játszódó színpadi cselekmények
megjelenítésére.
A Globe-ban szünet nélkül,
egyvégtében játszották a darabokat, az előadások kora délután
kezdődtek, a kezdést trombitaszó
jelezte. A korabeli színházakban
nem voltak díszletek, de jelmezeket és kellékeket használtak. A női
szerepeket fiatal férfiak játszották.
A reneszánsz színházi
dramaturgia

Az angol reneszánsz dráma sok tekintetben a középkori
dramaturgiát követte, vagyis sem a hármas egység (tér,
gathatta. Míg az előkelőbb, műveltebb nézők – akik idő és cselekmény egysége) szabályát, sem a hangnem
a drámák antik utalásait, retorikus beszédmódját és egyneműségének antik követelményét nem alkalszójátékait is értették – a sokszög vagy kör alaprajzú mazta.
színházépület falain körbefutó, háromszintes galériVáltozást jelentett a középkori szemlélethez képest,
án foglaltak helyet, addig a mozgalmas cselekményt hogy a reneszánsz színpadon megjelenített konfliktus
és a nyers humort kedvelő, egyszerűbb emberek állva már nem Isten és a Sátán, vagyis a természetfölötti jó és
(falatozgatva, sörözve, lármázva) a földszintről nézték rossz között támadt – melynek végkimenetelével minden
a darabot.
néző tisztában volt –, hanem összetett jellemmel bíró
személyiségek között. Az egyedi vonásokkal rendelA Globe Színház
kező, egymással összemérhető erők konfliktusa új
William Shakespeare (1564–1616), az Erzsébet-kor lehetőségeket kínált a drámai feszültség felkeltésére
híres drámaírója 1599-ben részvényesként vett részt a középkori drámajátékokkal összevetve, amelyeknél a
a Temze parti Globe Színház építésében, melynek ké- katarzist inkább az ismert történetek szabályok szerint
sőbb örökös tagja és házi szerzője lett egészen 1613-ig, előadott sora szolgálta.
amikor is a fából épült színház leégett.
A Globe egy kb. 3000 néző befogadására alkalmas,
A GLOBE SZÍNHÁZBA ma is ellátogathakívül nyolcszögletű, belül kör alakú, felül nyitott épütunk, előadásaira jegyet is válthatunk vagy
let volt, hármas tagolású színpaddal. A nádtetővel
tárlatvezetés keretében bejárhatjuk a színfedett előszínpad, amelyen a sokszereplős, szabadház tereit. A híres színházépületet korabeli
UGR ÁS
ban játszódó jelenetek zajlottak, benyúlt a földszinten
ábrázolások felhasználásával újjáépítették,
A LINKRE
álló közönség soraiba. A belső terekben (épületekben,
és 1997-ben Shakespeare’s Globe néven
szobákban) játszódó jeleneteket az előszínpad mömegnyitották a nagyközönség előtt.
götti, függönnyel elválasztott hátsó színpadon adták
1.

A mottóból kiindulva gondoljátok végig, hogy melyek a fő különbségek – a közönség összetétele, a színpadkép és
az előadásmód tekintetében – egy reneszánsz kori angol és egy mai magyar színházi előadás között!

2.

Írjatok tudósítást egy képzeletbeli, időutazó riporter nevében egy, a Globe-ban látott előadásról! Készíthettek
interjút a galérián ülő és a földszinti udvaron álló nézőkkel is!

3.

Dolgozzatok csoportban! Játsszatok el egy saját moralitást! Osszátok ki néhány megnevezett bűn és erény szerepét egymás között, és ezek az allegorikus szereplők keljenek versenyre egy „Akárkinek” nevezett főszereplő
lelkéért!

4.

A betlehemesek a misztériumjátékok körébe tartozó, a karácsonyhoz köthető, magyar népszokások. Nézzetek utána,
és írjátok le ezeknek a népszokásoknak a menetét!

157

ÉRDEKESSÉG

A Globe Színház

Shakespeare:
Rómeó és Júlia
– Értékrendek
és jellemek

A TELJES MŰVET!

OLVASD EL

„Shakespeare reneszánsz tizenévesei nem csupán
szeretni sietnek; türelmetlen szerelmük néhány napjába
belesűrűsödik […] egy egész élet.”
Koltai Tamás

SZÖVEGGYŰJTEMÉNY: 333–336.

William Shakes
peare (1564–1616)
az angliai Stratford-upon-Avonben született, apja kereskedő
volt. Az iskolát – ahol némi latintudásra is szert tett – tizenöt évesen abbahagyta, majd
tizennyolc éves korában elvett
egy nála nyolc évvel idősebb,
gazdag polgárlányt, Anne
Hathawayt, akitől három gyermeke született. 1587 körül Londonba ment, ahol később csatlakozott a Lord
Chamberlain’s Men nevű színésztársulathoz, melynek
színésze és színdarabírója lett. 1599-ben, a Temze partján felépítették a Globe Színházat, amely jövedelmező
vállalkozásnak bizonyult. A Globe népszerűségének köszönhetően Shakespeare szép vagyonra tett szert, és gazdag polgárhoz illő házat vásárolt Stratfordban. A színház
leégése (1613) után végleg abbahagyta az írást, és haláláig
visszavonultan élt birtokán.

A dráma irodalmi előzményei

Matteo Bandello Romeo és Giulietta
című, olasz nyelvű
novellája már az
á lta lu n k ismer t
nevekkel dolgozza
fel a történetet, de
erkölcsi tanulsággal, az ifjaknak szóló
intelemmel egészíti
ki azt. Franciából
ford ítot t, a ngol
nyelvű átdolgozásai verses és prózai
formában jelentek Júlia és a dajka, a Royal Shakespeare
meg: Arthur Brooke
Színház előadása, 2004
Romeus és Júlia Tragikus históriája című elbeszélő költeményét és William
Painter A gyönyör palotája című kötetének hasonló témájú
novelláját Shakespeare feltehetően jól ismerte, és – követve a kor angol drámaíróinak gyakorlatát – felhasználta
a Rómeó és Júlia (1595) megírásakor.
A drámai alaphelyzet

A dráma első felvonását megelőző Előhangból fény derül a két veronai család, a Montague-k és a Capuletek
egymás ellen táplált, „ősi haragjára”. Az ellenségeskedés oka a nézők számára feltáratlan marad, de az első
színből kiderül, hogy nemcsak a családfők, de más családtagok (például Tybalt, Capuletné unokaöccse), sőt
a szolgák is szítják e haragot. A Montague- és a Capulet-ház szolgái rögtön a dráma elején (I.1.) egymásnak
esnének, ha Benvolio (Montague unokaöccse) nem állna közéjük. A két családfő is kardot ragadna, ha feleségeik hagynák, Tybalt és Benvolio párbaját pedig, melyhez
kívülálló polgárok is csatlakozni szándékoznak, már
csak a legfőbb helyi hatalomnak, Verona hercegének
sikerül megállítania:

A balvégzetű szerelmespár tragikus halála olyan ismert
Hát az, aki még egyszer lázad itten,
történetnek számított Shakespeare korában, amelynek
Az életével fog fizetni érte.
eredete sokféle szöveghagyományra vezethető vissza.
(Kosztolányi Dezső ford.)
A kényszerű házasság és az álomszerző ital motívuma
még az ókorban került be az irodalomba. Dante az Isteni
színjáték Purgatóriumában említést tesz a Montecchi és Értékrendek konfliktusa
a Cappeletti családról, akik ellentétes pártállásuk miatt „Lázadásukért” azonban nem Montague és Capulet fi(guelf–ghibellin) állandóan torzsalkodnak. Boccaccio zetnek majd az életükkel, hanem gyermekeik, Rómeó és
a Dekameron ötödik napjának negyedik novellájában Júlia, kiknek szerelme felfogható egyfajta „lázadásként”
egy pár kibontakozó szerelmét mutatja be az erkélyje- szüleiknek a házasságot érdekszövetségként elgondoló
lenettől a nászágyig, bár a történet vége itt boldog vég- értékrendje ellen. A fiatalok titokban kötnek házasságot,
kimenetelű, a lány szülei egymáshoz „kényszerítik” a és nászéjszakájuk is titokban marad, így a családjukkal
két szerelmest.
szembeni lázadásukra is csak a tragikus végkifejletben
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még szinte gyerekek, az azt követő
néhány napban azonban felnőtt
döntéseket kell meghozniuk. Ezért
ezt a darabot a felnőtté válás tragédiájának is nevezik. A súlyos
döntések ellenére – a görög drámák
A kétféle értékrend
tragikus hőseivel összehasonlítva
– ők mégsem drámai jellemek, csués képviselőik
A régi, középkori (Montague és Capán hétköznapi kamaszok, tragikus
hősökké a körülmények miatt válpulet szülők, Tybalt, Párisz) és az új,
az egyén szabadságát és az evilági
nak.
A darab során nemcsak a főszeboldogság iránti igényét előtérbe
replők, de egyes mellékszereplők
helyező reneszánsz (Rómeó, Júlia,
viselkedésében is tapasztalható
Mercutio, Benvolio) világkép küzdelme mögött örökké aktuális emváltozás, ennek okát azonban nem
beri léthelyzet tárul fel: a szerelem
jellemfejlődésükben kell keresnünk.
feltétel nélkülisége és az emberi
Júlia szobra Veronában
Capulet, aki korábban lányára bízvilág korlátai közötti ellentmonta volna, hogy kihez megy férjhez,
dás feloldhatatlansága.
Mercutio halála után követeli, hogy Júlia menjen hozÁtmeneti korszakról lévén azonban szó, a szereplők zá Páriszhoz. A pálfordulás oka az lehet, hogy felesége
sem sorolhatók kizárólagosan csak az egyik vagy a unokaöccse, Tybalt megölte a Herceg rokonát, Mercumásik értékrendhez. Rómeó – aki egyértelműen az új tiót, így Capuleték kegyvesztetté válnának, ám ha Júlia
világkép képviselője – az erkélyjelenetben a középkori hozzámenne Páriszhoz, aki szintén a Herceg rokona, a
trubadúrköltészet beszédhelyzetéből és nyelvén szólal korábbi bűn jóvátételt nyerhetne. A dajka, aki korábban
meg. Capulet, bár a házasságot gazdasági-társadalmi pártolta a fiatalok szerelmét, ekkor váratlanul Capulettel
érdekszövetségnek fogja fel, az I. felvonásban mégis ért egyet, de ez inkább ingatag jellemének, semmint
arról beszél Párisznak, hogy Júlia döntése lesz, hogy jellemfejlődésének a következménye.
kihez megy feleségül („Ő válasszon
ki téged szabadon”). Mercutio, aki
SHAKESPEARE TRAGÉDIÁJÁszabad szellem és költői alkat (erre
BÓL több sikeres filmfeldolgozás
utal a Mab királynéról szóló monois készült. Ezek közül talán Franco
lógja), halála előtt egy középkori
Zeffirelli 1968-as Rómeó és Júliája
gesztussal elátkozza mindkét csaláa leghíresebb, melyet korhű jeldot („Dögvész mindkét családra. […]
mezekben, olasz kisvárosok reneátok, átok!”).
szánsz kori épületeiben és terein
Jellemek

A dráma szereplői részben emlékeztetnek a commedia dell’arte típusaira (szerelmes pár, zord apa, segítők és akadályozók, cserfes dajka
stb.), a cselekmény előrehaladtával
azonban változik a jellemük. A címszereplők találkozásuk pillanatában

forgattak. A rendező arra is ügyelt,
hogy a két főszereplő kora nagyjából megegyezzen a Shakespeare
által kigondolttal. Júlia szerepét a
tizenöt éves Olivia Hussey, Rómeóét a tizenhét éves Leonard Whiting
játszotta.

1.

Készítsetek egy-egy jellemtérképet Rómeó és Júlia karakteréhez! Színekkel különítsétek el, hogy mely jellem
vonásaik tartoznak a szerelmüket megelőző, és melyek az azt követő időszakhoz! Mennyiben érvényes rájuk
a mottó megállapítása?

2.

Vitassátok meg, hogy milyen konfliktusként értelmezhető a dráma (pl. nemzedékek konfliktusa, szülők és gyermekek
konfliktusa)!

3.

Nézzétek meg Franco Zeffirelli (1968) és Baz Luhrmann (1996) filmadaptációját! Hasonlítsátok össze a kétféle feldolgozást!
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derül fény. A konfliktus nem csupán
két szembenálló akarat, de egyúttal
két világkép, illetve értékrend ütközéseként is értelmezhető a darabban.

Shakespeare:
Rómeó és Júlia
– Dramaturgia és nyelv
„…a Rómeó és Júlia talán nem is tragédia, hanem egy rettenetes pechsorozat, szerencsétlen véletlenek ö
 sszejátszása.”
Nádasdy Ádám

A darabból nem hiányoznak a
klasszikus dráma szerkezeti
elemei (alaphelyzet, bonyodalom, kibontakozás, tetőpont, végkifejlet), ezek a Rómeó és Júliában is lineáris
rendben követik egymást.

SZÖVEGGYŰJTEMÉNY: 337–341.

A mű dramaturgiája

Ford Madox
Brown:
Rómeó és
Júlia, 1870

lobbanó szerelmi szenvedély ellen tehetetlenek („Szívem
az ellenség prédája lett.” – Rómeó, „Halálos ellenségem
szeretem.” – Júlia). Ettől a ponttól kezdve pergő jelenetek követik egymást, a cselekmény dinamikussá válik,
s benne a véletlennek is fontos szerep jut.

A hármas egység elvét (tér, idő és cselekmény egysége)
azonban nem tartja be Shakespeare. A darabban külső
és belső helyszínek (pl. piactér, Capulet-ház, szerzetesi
cella, kripta) váltakoznak (sőt Veronán kívül, Mantovában is játszódik jelenet), a cselekmény öt napot ölel
fel (vasárnap reggeltől csütörtök hajnalig), és nem egy A véletlenek szerepe
szálon fut (Párisz lánykérése vagy Rómeó száműzetése A drámai cselekményt több alkalommal is a véletlenek
elágazó cselekményszálak). Az erőszakos cselekmény- befolyásolják. A Capulet-bálra szóló meghívót véletlemozzanatok (gyilkosságok és öngyilkosságok) – szem- nül épp Rómeóval olvastatja el az írástudatlan szolga
ben a klasszikus görög színházzal – a néző szeme előtt (I.2.) Mercutio halála is a véletlen műve: a közbelépő
zajlanak.
Rómeó karja alatt szúr át Tybalt (III.1.). Boldizsár előbb
ér gazdájához, Rómeóhoz Mantovába mint Lőrinc baFokozatosan gyorsuló tempó
rát küldötte, aki el sem jut oda, mert a városőrök pestis
Shakespeare fokozatosan vezet be minket a dráma gyanújával feltartóztatják (V.2.). Rómeó – mivel Bolvilágába. Az első felvonás elé a kar prológusaként egy dizsárral beszélt – úgy tudja, hogy Júlia halott (V.1.),
szonettet iktat, melyben tömören összefoglalja a törté- ezért a patikáriustól vett méreggel indul vissza Veronánet kiinduló és végpontját, e két végpont közötti cselek- ba. Lőrinc barát késve érkezik a kriptába, addigra Rómény kibontakoztatásával kapcsolatban pedig türelmes meó már megitta a mérget, Júlia pedig későn felébredve
figyelemre biztatja a nézőt:
holtan látja férjét, s mivel Lőrinc barát idő előtt távozik
a kriptából, az őrök pedig késve érnek oda, szíven szúrja
Néző, türelmes füllel jöjj, segédkezz,
magát Rómeó tőrével (V.3.).
És ami csonka itten, az egész lesz.
A véletlenek, félreértések és rosszul időzített akciók
(Kosztolányi Dezső ford.)
mind-mind a szerelmesek halálának sorsszerűségét
erősítő tényezők. A végzetszerűséget a szerelmesek
Az első jelenetben – más Shakespeare-drámákhoz jóslatszerű megnyilatkozásai is sejtetik:
(például a Hamlethez) hasonlóan – mellékszereplőket
ROMEO:
látunk a színpadon. Rómeó valamivel később jelenik csak
…egyszerre sejti lelkem,
meg, mikorra már képet kaphattunk róla apja és Benvolio
Hogy a Sors, mely a csillagokban csüng még,
beszélgetéséből. Júlia pedig majd csak a 3. színben lép
Ez éji bálon kezdi meg komor,
elénk, karaktere előzetesen anyja és a dajka dialógusából
Szörnyű
futását, és unt életem,
rajzolódik ki a néző előtt.
Mit a mellembe zárok itt, gonosz
A két fiatal egymásra találásával veszi kezdetét a
Csellel korahalálba kergeti. (I.4.)
bonyodalom. Ekkor ismerik fel, hogy a köztük lángra
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JÚLIA:
Jaj, Istenem, oly rosszat sejt a lelkem.
Ott lenn, amint állasz, egész olyan vagy,
Akár a holttest a kriptája mélyén. (III.5.)

A mű tehát szükségszerűnek láttatja a fiatalok tragédiáját, és azt sugallja, hogy a konvenciókat (családot,
nevet, társadalmi elvárásokat) elutasító szerelem
talán nem is e világra való. A dráma végén, a családok
megbékélésével létrejövő harmónia csak ilyen súlyos
értékveszteség árán következhet be.
Frederic Leighton: A Montague és Capulet család békülése,

Mert Júlia van itt, szépsége fénylik,
S a kripta tőle tündér bálterem lesz.

elégedettség–sóvárgás) a szerelmes ember ambivalens
érzelemvilágát tükrözik.

1.

A mottóból kiindulva gondolatban iktassatok ki egy tetszőleges véletlent a drámából, és mondjátok el, hogyan
végződne nélküle a darab!

2.

Válasszatok ki a drámából egy komikus és egy tragikus jelenetet, osszátok ki egymás között a szerepeket, és játs�szátok el a jeleneteket!

3.

Lőrinc barát az utolsó jelenetben összefoglalja, hogy mit tud ő a történtekről. Fogalmazzatok meg két-három ilyen
összefoglalót más szereplők szemszögéből és beszédstílusában!
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Műfaj, hangnem és stílus

A tragikus színmű voltaképpen vígjátékként indul, erre
1853–1855
utal a szolgák csetepatéja, Rómeó szerelmi közhelyekkel
telezsúfolt kesergése (I.1.) vagy a dajka ízetlenkedése
A szerelem megszületését, a szerelmi vallomást és a
(I.3.). A tragédia műfaji sajátosságai csak Mercutio és nászéjszaka utáni hajnali búcsúzást lírai betétek teszik
Tybalt halála után válnak meghatározóvá.
emlékezetessé a drámában.
Ebből a műfaji keveredésből adódik a hangnemek
Báli találkozásukkor a fiatalok párbeszéde a rímtelen
(humoros, ironikus, tragikus, pátoszos) és a beszédstílu- drámai jambusból (blank verse) rímes szonettbe vált
sok (vaskos, közönséges, választékos, lírai) sokfélesége át. (I.5.) Ennek a jelenetnek egyes motívumai (kézfogás,
is. A szereplők karakterüknek megfelelően más-más szobor) a dráma zárójelenetében (V.3.) megismétlődnek
stílusban beszélnek, de mindannyian képekben gazdag, (szülők kézfogása, a fiataloknak állítandó aranyszobor).
metaforikus nyelven szólalnak meg.
Az erkélyjelenet vallomása megkomponált duett hatását
A dráma – hasonlóan más Shakespeare-darabokhoz kelti azáltal, hogy a szerelmesek egymás metaforáit (nap,
(például a Hamlethez) – tele van ötletes, bravúros szó hold, csillagok, tenger/hajó, madár) viszik tovább, s
játékokkal, melyeknek egy része pajzán jelentéstartalmú fűznek hozzájuk újabb képeket (II.2.). Az alba, vagyis
élcelődés.
a szerelmesek hajnali elválásán kesergő ének a középkori lovagi líra hagyományos műfaja. Rómeó és Júlia
Metaforika és líraiság a drámában
dialógusa ezt a műfaji hagyományt újítja meg (III.5.).
A fény és a sötétség, a nappal és az éjszaka váltakozása
metaforikus szerephez jut a drámában. Az éjszaka
A DRÁMÁKON KÍVÜL Shakespeare a szonett műtoposzához a szerelem, a titok és a végzet jelentésfajában is maradandót alkotott. 1609-ben megjelent
köre kapcsolódik. A fiatalok a bál éjszakáján szeretnek
szonettgyűjteménye – melynek legtöbb darabját a
egymásba, az erkélyjelenet vallomása, a nászéjszaka és
Rómeó és Júlia keletkezésének idején, 1595 körül írta –
haláluk is éjszaka történik.
154 szonettet tartalmaz. A Shakespeare által is követett,
A nappal és a fény motívuma ezzel szemben elvásajátosan angol szonettforma (rímképlete: abab cdcd
lasztja egymástól a szerelmeseket. Ugyanakkor Rómeó
efef gg) – mivel nem töri meg a petrarcai szonettből
fény-metaforái az izzó fáklyához (I.5.), a sötét éjben
ismert, versközepi cezúra – alkalmasabb egy folyamatcsillogó ékszerhez (I.5.), a naphoz és fényes angyalszerűen kibontakozó lelkiállapot nyelvi kifejezésére.
hoz hasonlítják Júliát (II.2.). Halottnak hitt kedvese
Az „Az vagy nekem…” kezdetű LXXV. szonett ellentétszépségét szintén a fénnyel azonosítja metaforikusan:
párjai (megnyugvás–harc, büszkeség–féltékenység,

Shakespeare:
Hamlet, dán királyfi
– Cselekmény
és dramaturgia

A TELJES MŰVET!

OLVASD EL

„Most, e szinészek által, az atyám
Megöléséhez hasonlót játszatok
Bátyám előtt: lesem minden vonását…”
William Shakespeare

SZÖVEGGYŰJTEMÉNY: 342–346.

Eugène
Delacroix:
Hamlet,
III. felvonás,
3. szín,
illusztráció,
1843

François de Belleforest „narratív” tragédiákat tartalA Hamlet az egyik legismertebb Shakes- mazó, gyűjteményes átdolgozás-kötetéből ismerhette
peare-tragédia, az európai kultúra alap- Shakespeare.
műve, olyan klasszikus, amely több mint négyszáz éve
A történet epikus feldolgozásán túl egy drámai mű,
kínál válaszokat a mindenkori jelen kérdéseire.
az Ős-Hamlet (1589 körül) is forrásként szolgálhatott
Kik vagyunk? Mi a szerepünk a közösségben (a csa- a tragédia megírásakor. Szerzője valószínűsíthetően
ládban, a barátok körében, egy szerelmi kapcsolatban) Shakespeare elődje és pályatársa, Thomas Kyd volt. Az
vagy a hatalmi gépezetben? Felelősek vagyunk-e azokért, Ős-Hamlet eredeti szövege nem maradt ránk, de korabeli
akiket szeretünk? Céljaink elérése érdekében kimutassuk feljegyzések arra utalnak, hogy Shakespeare társulata
vagy eltitkoljuk-e a szándékainkat? A jó cél szentesíti-e is játszotta ezt a bosszúdrámát az 1590-es években.
az eszközt? A bosszú jó cél? Az ész vagy a szív vezessen?
A gondolkodás vagy a cselekvés az előbbre való? A kér- A cselekmény szakaszai és dramaturgiájuk
A dráma cselekménye három szakaszban bontakozik
dések sora folytatható.
ki. Ezek a szakaszok nem mindig esnek egybe a felvonáIrodalmi források
sokkal. (Shakespeare korában a drámai műveket nem
Saxo Grammaticus dán történetíró Historia Danica tagolták felvonásokra, csak a jelenetváltásokat jelölte a
(1200 körül) című, latin nyelvű krónikájában még tör- szereplők ki- és belépése.) Mindhárom szakasz egyténeti eseményként szerepel az Amleth életéről szóló egy meghatározó dramaturgiai elem köré épül: az
elbeszélés. Saxo művében a szereplők tudják, hogy a első cselekményszakaszban a késleltetett expozíció,
király gyilkosa Feng, Amleth nagybátyja volt, ezért az a másodikban a színlelés és színjáték, míg a harmadik
Angliából hazatérő Amleth, magát bolondnak tettetve, szakaszban a szereplők egymásból és egymásra követfelgyújtja a pa- kező pusztulása alakítja az eseményeket.
lotát és megöli
Fenget, vagyis Késleltetett expozíció
töprengés nél- Az első szakasz (I.1–I.5.) az alaphelyzetet bontja ki
kül hajtja vég- egészen addig a pontig, amikor apja szelleme felszólítja
re a bosszút. Hamletet, hogy álljon bosszút erőszakos haláláért (I.5.).
Saxo krónikáját Az első négy jelenetből, mely megelőzi, illetve késlelteti
ezt a mozzanatot, megismerjük a cselekmény helyszínét
(Helsingőr, a dán királyi palota) és főbb szereplőit. Feltárulnak az alaphelyzet előzményei: az öreg Hamlet király
halála, trónra lépő öccsének (Claudius) és özvegyének
Ronald Gower:
(Gertrud királyné) az esküvője, a Fortinbras vezette norHamlet, Stratfordvég csapatok fenyegető készülődése Dánia ellen, valamint
upon-Avon, 1888
Hamlet királyfi Ophelia iránti vonzalma.
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A cselekmény második szakaszában (II.1–III.4.) a
Hamlet és Claudius között kibontakozó konfliktus mozzanatait kísérhetjük figyelemmel. A saját szándékot
elleplező színlelés, illetve a másik fél lelepleződését
célzó, megrendezett színjáték ebben a szakaszban fontos dramaturgiai elemmé válik.
Hamlet színlel: őrültnek tetteti magát, egyrészt
hogy titokban tarthassa bosszútervét, másrészt hogy
megbizonyosodhasson a Szellemtől hallottak igaz voltáról. Claudius és Gertrud, hogy kifürkészhessék Hamlet
zavart viselkedésének okát, megfigyelőnek az udvarba
Edwin Austin Abbey: Játékszín a Hamletből, 1897
hívatják a királyfi gyerekkori barátait, Rosencrantzot és
Guildensternt. A király kérésére ők játsszák el az aggódó Hamleten apja és húga haláláért – Claudius eszeli ki,
barátok szerepét Hamlet előtt (II.2.).
Laertes csupán eszközként szerepel tervében.
Polonius, a királyi főkamarás, Ophelia apja arról
Claudius ezúttal jelen van a maga „rendezte” szín
kívánja meggyőzni Claudiust, hogy Hamlet tébolyát játékon, amelyet azonban nem nézhet végig, mert mi
szerelmi bánat okozza, mivel lánya (az ő kérésére) vis�- után Gertrud iszik a Hamletnek szánt mérgezett italból,
szautasította a királyfi közeledését. Hogy gyanúját a a király is meghal (Hamlet megsebzi a mérgezett tőrrel).
király előtt igazolja, Opheliát olyan „színjátékra” kéri az Claudius halálát Laertes és Hamlet halála követi, akik
apja, amely ellentétes a lány valódi érzelmeivel (III.1.). a párbaj során sebesítették meg egymást a mérgezett
Hamlet mindkét esetben átlát a szitán: barátai „szín- tőrrel. A dráma végén egyedül Horatio marad életben,
játékát” leleplezi, Opheliát durván megsérti. Ezt köve- az ő feladata lesz, hogy elmondja Fortinbrasnak és a
tően, a palotába érkező vándorszínészek bevonásával világnak, mi is történt valójában.
maga is színjátékot „rendez” azzal a szándékkal, hogy
Claudius bűne lelepleződjék. Módszerei azonban lényegSHAKESPEARE ránk maradt harminchét drámai alileg különböznek nagybátyjáétól. Claudius (Poloniusszal
kotását négy műfaji kategóriába csoportosíthatjuk.
együtt) Hamlethez közel álló, de a szerepjátékban járatA királydrámák műfajához tartozó darabok (pl. III.
lan személyeket kér fel az alakításra, míg a királyfi olyan
Richárd) az angol történelemből (többnyire a rózsák
hivatásos színészekkel játszatja el a darabot (a Gonzago
háborújának időszakából) merítik témájukat, és a hamegöletését), akik nem állnak személyes kapcsolatban
talom természetrajzával foglalkoznak. A vígjátékok
Claudiusszal. A másik különbség, hogy míg a király
konfliktusát gyakran valami félreértés, szerepcsere
és a főkamarás titokban, a háttérből lesik Hamlet
vagy szerelmi bonyodalom szolgáltatja (pl. Tévedések
reakcióit, vagyis Hamlet nézőpontjából nincsenek jelen,
vígjátéka). A műfaji szempontból összetett színműa királyfi mindvégig jelen van az előadás („színház
vek egyik csoportját a komikumot iróniával vegyítő
a színházban”) alatt, s Horatióval (az egyetlen beavaprobléma-színművek („sötét komédiák”) alkotják (pl.
tottal) együtt figyelik az egérfogó-jelenet Claudiusra
Minden jó, ha a vége jó), melyekben a komikus alaptett hatását (III.2.).
helyzet a tragédia felé mozdul el. A másik csoportba
Halál-sorozat

A harmadik cselekményszakasz (III.4–V.2.) Polonius
halálával kezdődik. A függöny mögött hallgatózó főkamarást Hamlet abban a hitben szúrja le, hogy a királyt
öli meg. Polonius halálát Ophelia vízbe fulladásának,
majd Rosencrantz és Guildenstern halálának a híre követi. A párbaj ötletét – amelyben Laertes bosszút állhat

a mesei fordulatokban gazdag regényes színművek
(románcok) tartoznak. Ezekben a tragikus alaphelyzet
a vígjátékokra emlékeztető, vigasztaló feloldást nyer
(pl. Téli rege, A vihar). Shakespeare tragédiái többnyire
olyan történetek, melyeknek hősei nagy egyéniségek,
és – rendszerint erőszakos és csoportos – halállal
végződnek (pl. Hamlet).

1.

A mottóból kiindulva keressetek olyan jeleneteket a drámában, amelyekben – Hamlethez hasonlóan – valamelyik
szereplő „színjátékra” kér fel (eszközként használ) egy vagy több másik szereplőt céljainak az elérése érdekében!

2.

Egészítsétek ki a lecke bevezetőjében szereplő kérdések sorát két új kérdéssel!

3.

Egy képzeletbeli, időutazó riporter nevében készítsetek interjút Horatióval! Kérdés-felelet formában meséltessétek
vele újra a történetet!
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Színlelés és színjáték

Shakespeare:
Hamlet, dán királyfi
– Drámai karakterek
„Hamlet a legnehezebb szerep Shakespeare drámáiban,
mert a legkomplikáltabb motívumok szövevénye.”
Gyulai Pál

Shakespeare tragédiájának
drámai feszültségét nem a
bosszú beteljesülésének elhúzódása, inkább Hamlet
összetett személyisége teremti meg. A konfliktus ebben
a darabban – eltérően a bosszúdrámák megszokott rendjétől – nem két hős között, hanem a főhős lelkében zajlik.

SZÖVEGGYŰJTEMÉNY: 347–351.

Hamlet karaktere

Hamletet a dráma cselekményét megelőzően wittenbergi egyetemistaként és a dán királyi trón várományosaként kell elképzelnünk. Ophelia későbbi jellemzéséből
azt is megtudjuk, hogy apja halála előtt az udvar igazi
reneszánsz emberként, államférfiként és humanista
tudósként tekintett rá („udvarfi, hős, tudós”, „az ízlés
tükre”, III.1.).
A történtek azonban megváltoztatták, felszínre
hozták alapvetően melankolikus lelki alkatát. Első
monológjából megismerhetjük búskomorságának okát:
két hónapja sincs, hogy szeretett apja meghalt, és anyja,
az özvegy királyné egy hónappal később már férjhez is
ment Claudiushoz, a király öccséhez. Hamlet megveti
Claudiust, aki nem mérhető eszményített apjához, anyja
rövid gyászát, sógorával kötött, „vérfertőző” házasságát
pedig elítéli („Gyarlóság, asszony a neved!”, I.2).
Apja halott, mégsem ő az új király, mert Claudius
bitorolja a trónt. Visszamenne Wittenbergbe, mégsem
teheti, mert a király és a királyné kérése az, hogy „első
udvaroncként” Helsingőrben maradjon. Apja szelleme ebben a szorult helyzetben szólítja fel fiát a bos�szúra. Hamlet szemében a bosszú túlmutat személyes
vonatkozásán, és a megbomlott erkölcsi világrend
visszaállításának feladatává nő:
Kizökkent az idő; – ó, kárhozat!
Hogy én születtem helyre tolni azt. (I.5.)
(Arany János ford.)

Az Örkény
István Színház
Hamlet-
előadásának
plakátja, 2014

viselkedése zavarttá, beszéde – a szereplők többsége szemében – értelmetlenné, befogadói szempontból többértelművé válik. A nem-cselekvésnek belső és külső okai
egyaránt vannak. Az erkölcsi mércét jelentő apa halála
óta, az udvar viselkedését látva Hamlet értelmetlennek
és céltalannak érzi az életet. A nagymonológban az öngyilkosság gondolata is felmerül („Lenni vagy nem lenni:
az itt a kérdés…”), ám ettől a halál ismeretlensége („a nem
ismert tartomány”) riasztja vissza (III.1.).
A késlekedés másik oka, hogy Hamletnak először
meg kell bizonyosodnia arról, hogy apjának szelleme
igazat mondott-e halálának körülményeiről, vagyis le kell
lepleznie Claudius bűnét. Ezt a célt szolgálja az egérfogójelenet, melynek hatására a király – megszakítva a
darabot – sietve távozik a teremből (III.2.).
Hamlet belső drámája, tépelődése a bosszú végrehajtásában akadályozza ugyan, ám az önismeret útján
folyamatosan halad előre. Az önmagát elemző tudat
jelei az önvád, az önirónia és a metabeszéd (a beszédről való beszéd):
Hogy én, a drága meggyilkolt fia,
Kit ég s pokol bosszúra ösztönöz,
Szavakkal hűtöm a szám, mint lotyó… (II.2.)

Hamlet és környezete

Hamlet karakterét tovább árnyalja a környezetéhez,
vagyis a többi szereplőhöz való viszonya.
Claudius

Mivel befelé forduló, töprengő, hezitáló alkatától
idegen az erőszak, egyre csak halogatja a bosszút. Hogy
szándékát titokban tarthassa, őrültnek tetteti magát,
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Hamlet nagybátyja, apjának gyilkosa, Dánia jelenlegi
uralkodója. Hamlet mellett a reneszánsz embertípus
másik megtestesítője: machiavellista hős, erkölcsi

fenntartások nélkül cselekvő, taktikus államférfi, a ha- Polonius
talom megszállottja. A testvérgyilkosság bűnének súlyát A dán királyi udvar főkamarása, Claudius tanácsadója,
felfogja, de megbánni már nem képes („Fölszárnyal a szó, Ophelia és Laertes apja. A mindenkori hatalom keeszme lennmarad: / Szó eszme nélkül mennybe sose hat.”, gyeltje és kiszolgálója, alakoskodó, fontoskodó figura,
III.3.). Hamlet megveti Claudiust („egy váz király! / akiből Hamlet gyakorta űz gúnyt. Halála tragikus
Ország, uralkodás zsebtolvaja”), személyiségének belső véletlen, saját túlbuzgóságának következménye.
alakulására így nincs igazán hatással.
Laertes

Hamlet anyja, Dánia előző és jelenlegi királyának hitvese. Szerette a régi királyt, de hű szövetségese Claudiusnak is. Feltételezhetően nem tud férje legsötétebb
tetteiről: sem az egykori testvérgyilkosságról, sem a
későbbi, Hamlet elleni cselszövésről. A harmadik felvonás „szobajelenetében” Hamlet lelki önvizsgálatra
készteti („Lelkem mélyébe forditod szemem, / Hol több
olyan folt árnya látszik, amely / Soha ki nem mén”). Halála,
a méregpohár kiivása tragikus véletlen következménye.
Ophelia

Polonius lánya, Laertes húga, akit Hamlet szeretett.
Ártatlan, naiv, engedelmes lány, akit apja bábként
mozgat. Nem érti az őt körülvevő összeesküvést, ellenvetés nélkül rendeli magát alá a külső akaratnak, s
mivel hiányzik belőle az önértelmező szándék, nem
érzi árulásnak a Hamlettel szembeni viselkedését. A hír
hallatán, hogy apját megölték, s hogy Hamlet a gyilkosa, megtébolyodik, és a patakba fullad. Bár jelleméből
hiányzik a tragikus méltóság, halála Hamlet számára
jelentős értékveszteség.

Polonius fia, Ophelia bátyja, sok tekintetben Hamlet ellenpárja. Hamlet a filozofikus Wittenbergben, Laertes
az érzéki Párizsban folytatja tanulmányait. Hamlet melankolikus, Laertes kolerikus (tettre kész, lobbanékony)
alkat. Hamlet a cselekvés nélküli gondolkodás, Laertes
a gondolkodás nélküli cselekvés embere. Mindketten
apjuk erőszakos haláláért akarnak bosszút állni. Haláluk pillanatában békejobbot nyújtanak egymásnak.
Horatio

Hamlet egyetemi diáktársa és egyedüli bizalmasa.
A jó barát prototípusa, pozitív hős, az értékvesztett világban az értékek képviselője. Rosencrantznak és Guildensternnek, a hatalom bábfiguráinak szöges ellentéte.
Fortinbras

Norvégia hercege és trónörököse. A tettek embere: vis�sza akarja foglalni a Hamlet apja által még korábban
elfoglalt, egykori norvég országrészeket, de Claudius
diplomáciai közbenjárására eláll szándékától. Hamlet,
amikor látja Fortinbras Dánián átvonuló seregét, „lusta
bosszúja” miatt vádolja önmagát, és dicsőíti a norvég
királyfit, aki harcba indul a becsületért. Hamlet jóváhagyásával ő foglalhatja majd el Dánia trónját.

A DRÁMA HŐSEI – a jellemüktől, a hangulattól vagy
a helyzettől függően – időnként versben (blank verse),
máskor prózában szólalnak meg. A filozofikus megnyilatkozások, így Hamlet monológjai is verses formájúak.
Azokhoz, akik nála alacsonyabb társadalmi réteghez
tartoznak (pl. a színésztársulat tagjaihoz), vagy azokhoz,
akik a szándékait próbálják kifürkészni (pl. R
 osencrantz
és Guildenstern), Hamlet prózában beszél. Ugyancsak
prózai a megtébolyodott Ophelia vagy a sírásók egymás közti beszéde.
John Everett Millais: Ophelia, 1851

1.

A mottóból kiindulva készítsetek jellemtérképet Hamlet karakteréhez!

2.

A dráma ismeretében értelmezzétek a leckében szereplő Hamlet-plakát képi metaforáját!

3.

Ha Horatio helyett egy másik szereplő maradt volna életben, ő hogyan beszélné el a történteket Fortinbrasnak?
Helyezkedjetek bele egy szabadon választott „túlélő” szerepébe, és játsszátok el a jelenetet!
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Gertrud

„Akarsz-e játszani?”
Drámajáték
„Színház az egész világ.
És színész benne minden férfi és nő:
Fellép s lelép: s mindenkit sok szerep vár
Életében [...]”
William Shakespeare

Eddigi tanulmányaitok során többször találkoztatok
drámai művekkel, megtanultátok a műnem és műfajainak sajátosságait, megismertetek tragikus és komikus
hősöket és helyzeteket, elgondolkodtatok Arisztotelész
tragédia–komédia-megkülönböztetésén, tudjátok, mi
a dikció és az akció, s bizonyára sokszor voltatok már
színházban. De játszottatok-e már színházat? Amikor a
kisgyerek katonásdit, papást-mamást játszik, maradéktalanul átéli a szerepét: ő akkor valóban katona, apuka
vagy anyuka; a játékbaba igazi kisbaba, a fagally pedig
tényleg Zorro kardja. Ezért érinti a játék a művészetet,
ahogyan Weöres Sándor egysorosa is vallja: „A dal madárrá avat.”

SZÖVEGGYŰJTEMÉNY: 352–354.

1.

Bemelegítés (Három percnél ne legyen
hosszabb!)
Sétáljatok a teremben úgy, hogy nem szólaltok
meg, de nagyon figyelitek egymást! Ha azt látjátok, hogy
valaki valamilyen mozdulatot tesz, esetleg máshogy lép
vagy bármi módon felhívja magára a figyelmet, utánozzátok őt mindaddig, amíg valaki más el nem „lopja” tőle
a figyelmet; akkor ez utóbbit kövessétek a mozgásában!

Árnyékszínház

Nem véletlenül beszélünk tehát színészi játékról,
amely – természetesen – csak akkor hiteles és hatásos,
ha komolyan vesszük. A színházi játék (a mű, a szereplők,
a rendező munkája, a díszletek, jelmezek és kellékek, a
fények és hangok) csak a befogadóval válik teljessé, aki
megérzi és megérti a színház lényegét: tükröt tartani az
ember elé, így felismertetve saját benső valóságát.
Az improvizáció az egyik legérdekesebb tevékenységforma, s nem csupán a művészetekben, de az élet
szinte valamennyi területén előfordul(hat). Megmozgatja a képzeletünket, meggyorsítja cselekvéseinket,
koncentrálja figyelmünket.
Megelevenedő tudás

Ebben a leckében néhány ötletet szeretnénk adni egy
izgalmas színházi (dupla)órához, hogy át is éljétek
mindazt, amit megtanultatok. Sok sikert, sok örömöt
a játékhoz!

4.

Egy narrátor felolvasása közben három-öt
szereplő kísérje némajátékkal Láng Zsolt
következő rövid novelláját a Pálcikaemberről
és a csigáról!

A csiga
Egyik mezei sétáján, néhány lépésnyire maga
előtt, felfedezett egy csigát.

2.

Egyszerre, együtt formáljatok meg – persze,
mindenki úgy, ahogyan ő elképzeli – egy fát,
alvó madarat, vadászó krokodilt, nyíló virágot,
Napóleon-szobrot, füstöt, tündért, labdát… Találjatok
ki ti is hasonlókat!

3.
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Ketten-hárman mutassatok be egy szobor
csoportot: Fiúk a Pál utcából; Lányok Abigél
szobra körül; Balerinák; A farkas és a bárány;
Vízhordók; Szerelem (ez nehéz!).

A csiga, mihelyt észlelte a közeledőt, sebesen
a házába bújt.
A Pálcikaember nagyon szerette volna látni őt,
leginkább a teleszkopikus szarvacskák érdekelték. Letérdelt, arcát a fűbe rejtette. Hajára
bogarak szálltak, de ő mozzanatlan, merő tekintettel várta a szarvacskákat. Nicsak, két csiga,
állapította meg egy arra sétáló idegen.

Válasszatok egy témát – cselekményvázlatot
– az alábbiak közül, olvassátok el együtt, majd
beszéljétek meg! Osszátok ki a szerepeket (a
rendezőét is!), és néhány percnyi csendben mindenki
gondolja át a saját karakterét!
A rendező röviden ismertesse az elképzelését a
jelenetről; válasszatok néhány jelmezt és kelléket (csak
jelzésképpen); rendezzétek át a helyszínt!
Mielőtt nekiláttok, olvassátok el a fogalomtárban, mit
ír a Magyar színházművészeti lexikon az improvizációról!

Témák (cselekményvázlatok)

a)

A GAZDAG ATHÉNI KERESKEDŐ színházba
megy, ahová szép, fiatal felesége is elkíséri.
A nézőtéren sokan ülnek; a kereskedő észreveszi,
hogy egy daliás férfi nagyon figyeli a feleséget. Dühös
lesz, odamegy és számon kéri a férfit. Közben a tragédia
zajlik az orkhésztrán; a nézők és színészek zúgolódnak a
hangos vita miatt. Végül a daliás férfi felfedi magát: Zeusz
ő, teljes pompájában…

d)

BÍRÓSÁGI TÁRGYALÁSON VAGYUNK: vádlott(ak), vádló, védő, bíró, tanúk és a közönség a
szereplők. A vádlott(ak) bűnös(ek), mert…

… ezt ti döntsétek el!

e)

LEANDER ÉS LÜSZANDROSZ HA JÓN
UTAZNAK (ide sok fantázia szükségeltetik!)
édesapjukhoz, a száműzött mantovai herceghez. Egy nagy viharban hajótörést szenvednek, s éjszaka
egy másik szigetre dobja ki őket a tenger. Azt hiszik, hogy
a sziget lakatlan, de reggel észreveszik, hogy a mantovai
börtön egy veszedelmes szökött rabja is ott van, és őket
figyeli. És talán nincs is egyedül…
 i történik a szigeten? (Előzőleg figyeljetek arra,
M
hogy a hajón személyzet is van!)

ÉRDEKESSÉG

5.

 ejezzétek be a darabot, amelyet sokféle felfogásF
ban lehet előadni!

b)

ARTHUR KIRÁLY FELESÉGÜL VESZI barátjának leányát, Guinevrát. Nagy esküvőt láthatunk
(sok szereplőt lehet mozgatni!), amelyre megérkezik Arthur unokaöccse is. Rögtön beleszeret az ifjú
feleségbe, s ezt meg is mondja a királynak. Arthur szereti
a fiút, nővére gyermekét, ám vakmerőségéért le kellene
fejeztetnie. Nővére is könyörög a fiú életéért, és Guinevra
is kéri, hogy ne bántsa a merész fiatalembert. Arthur nem
tud dönteni.
Döntsetek ti!

c)

ELEGÁNS ÉTTEREM; a pincér felveszi a rendelést az asztaloknál (több vendég is lehet). Az
egyik vendég elkezd enni, de a távolabb lévő
kabátja zsebében megcsörren a telefonja. Odamegy
érte, s mire visszatér az asztalhoz, valaki ül a helyén, és a
megkezdett ebédet eszi.
Nem lesz könnyű megoldani a konfliktust!

IMPROVIZÁCIÓS SZÍNHÁZ, improvizációs tánctanfolyam is működik már hazánkban több helyen; az improvizációt önismeret-fejlesztésre, sőt lelki gyógymódként
is alkalmazzák. 2016-ban pedig megszületett az első
improvizációs musical négy színész, egy rendező és
egy zenész közreműködésével, akik első előadásukat
Tusnád, a musical címmel az erdélyi Tusnádon tartották.
A későbbiekben még két színész csatlakozott hozzájuk,
s ezzel létrejött Magyarország első improvizációs
musicaltársulata.
Az első magyarországi produkciót Békéscsabán
láthatták az érdeklődők Békéscsaba, a musical címmel.
A rögtönzés, zenélés és énekelés mellett a műsor különlegessége, hogy – amint erre a címadás is utal – a társulat tagjai beleszövik az adott hely történetét, hagyományait, illetve esetenként a közönséget is bevonják
az előadásba. Ez történt Pécsett is, ahol a rendezésbe
a nézők is beleszólhattak.

1.

Hogyan magyarázzátok a mottó következő gondolatát?
„… mindenkit sok szerep vár / Életében”

2.

Az a), b), c), d) és e) cselekményvázlat emlékeztethet ismerős történetekre, szerzőkre. Mely korokat idézik az előadás-
javaslatok?

3.

Készítsetek rövid tudósítást egy tévécsatorna műsorába az órán történtekről!
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Összefoglaló kérdések, feladatok
1.

Hasonlítsátok össze Venn-diagram segítségével az európai középkor és az európai reneszánsz világképét!
Melyik helyre írnátok az alábbi fogalmakat és meghatározásokat jelölő számokat?
1.
2.
3.
4.
5.

az antikvitáshoz való visszatérés,
a keresztény világmagyarázat érvényessége,
aszketikus (önmegtartóztató) élet és vallásosság,
a földi élet örömei iránti fogékonyság,
filológiai érdeklődés az antik szövegek és a Biblia
iránt,
6. a megváltáson alapuló isteni gondviselés tudata,
7. skolasztika (alapja: Arisztotelész filozófiája),
8. az ógörög nyelv ismeretének elterjedése,
9. a személyiség sokoldalú kiművelése,
10. közösségen belüli önértelmezés,
11. az egyéniség kitüntetett szerepe,

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

individualizmus,
az állandó öntökéletesítés igénye,
hírnév iránti vágy,
névtelenség (anonimitás),
az egyház műveltségbeli túlsúlya,
a társadalom és történelem statikus felfogása,
a földi lét átmenetiségének gondolata,
a természet mint a művészi alkotások témája és
mércéje,
20. akadémiák,
21. művészi öntudat,
22. humanizmus.

2.

Milyen szerepet játszik a természetábrázolás Petrarca szerelemfelfogásában?

3.

Mutassátok be a Daloskönyv egyik szonettjén a petrarcai szonettforma szerkezeti sajátosságának szerepét a
mondanivaló kifejezésében!

4.

Válasszatok ki három tetszőleges novellát a Dekameronból, és azok alapján mutassátok be, hogy Boccaccio
novellatémái mennyiben reprezentálják a reneszánsz világlátást!

5.

Hasonlítsátok össze a középkori színjátszás színpadtípusait és az angol reneszánsz színház felépítését! Rajzot
is készíthettek.

6.

Hasonlítsátok össze T-táblázatban az ókori görög és az angol reneszánsz dramaturgiát (tér- és időkezelés,
cselekményszerkezet, esztétikai minőségek stb.)!

7.

Játsszatok szerepfelismerő játékot a Rómeó és Júlia vagy a Hamlet alapján! (A saját szerep felismerhető alakítása
2 pontot, a másik szerepének felismerése 1 pontot ér. Az nyer, aki a legtöbb pontot gyűjti.)

8.

Rajzoljátok meg a Rómeó és Júlia, illetve a Hamlet idővonalát, és jelöljétek be rajtuk a cselekmény fontosabb
mozzanatait!

9.

Melyik Shakespeare-drámából valók az alábbi, szállóigévé lett mondatok? Írjátok be az idézetek betűjelét a
táblázat megfelelő helyére!
A DRÁMA CÍME

IDÉZET

A DRÁMA CÍME

a) „ Temetni jöttem Caesart, nem dicsérni,
A rossz, mit ember tesz, túléli őt;
A jó gyakorta sírba száll vele.”

III. Richárd

Julius Caesar

Rómeó és Júlia

Hamlet

Szentivánéji álom

Othello

b) „ Uram, vigyázz, hogy féltékeny ne légy!
A zöldszemű szörny csak kacag az étken,
Amelyből él.”

Ahogy tetszik

Macbeth

c) „ Ó, Romeo, mért vagy te Romeo?
Tagadd meg atyád és dobd el neved!”
d) „ Úgy döntöttem, hogy gazember leszek.”
e) „Helyes a bőgés, Oroszlán!”

IDÉZET

f) „ Színház az egész világ,
És színész benne minden férfi és nő:
Fellép s lelép: s mindenkit sok szerep vár”
g) „ A tett tüzére jeget fúj a szó!”
h) „ Őrült beszéd, őrült beszéd, de van benne
rendszer.”
S iniciálé az Augustinus (Szent Ágoston)-corvinából
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A RENESZÁNSZ IRODALMA

X. A 15–16. SZÁZADI
MAGYAR IRODALOM

Humanista udvari
kultúra és reneszánsz
Magyarországon
„Nem én alkotok, hanem engem formálnak,
az isteni s zikra bennem munkálkodik,
de az idővel együtt változom.”
Zsámboky János

A magyarországi humanizmus és reneszánsz kezdetei
a 15. század első felére tehetők. A Luxemburgi Zsigmondot kancelláriai titkárként szolgáló neves padovai professzor, Pier Paolo Vergerio adhatta az első ösztönzést
idehaza a humanista tanulmányok művelésére.

SZÖVEGGYŰJTEMÉNY: 355–357.

Az új kultúra központjai

A kancellárián kerülhetett vele kapcsolatba az ott eleinte
jegyzői teendőket ellátó Vitéz János (1408–1472), aki
váradi püspökként valóságos Körös-parti Athénná
varázsolta székhelyét, majd Esztergomban gyűjtötte
maga köré az itthoni humanistákat. Arra érdemes fiatalokat segített itáliai egyetemekre, 1465-ben pedig
pápai engedéllyel Pozsonyban egyetemet létesített,
amely azonban csak néhány évvel élte túl az érsek és
kancellár halálát.
A biztató kezdetek után a humanizmus és reneszánsz
központjává Hunyadi Mátyás udvara vált. Az általa
formált új dinasztia a szellemi javak megmutatásával
életképességét kívánta bizonyítani a rivális régebbi uralkodóházak (Habsburgok, Jagellók) felé. De a személyes
meggyőződés is sokat nyomott a latban, hiszen Vitéz
János révén Mátyás maga is humanista nevelésben
részesült, különösen kitűnt latin nyelvtudásával. Úgy
tartotta, „a műveletlen király megkoronázott szamár”.
Tehetsége, sokoldalúsága megfelelt a reneszánsz embereszménynek. Itáliai építészekkel reneszánsz stílusban építtette át a budai várat és Visegrádot. Az utóbbi
helyet a pápai követ némi túlzással földi paradicsomnak
nevezte, mivel oly szerencsésen sikerült a reneszánsz
művészet formai megoldásait összehangolni a természeti környezettel.
A budai királyi palotában a humanista műveltséget
és reneszánsz könyvkultúrát képviselte a csak múzsák
szentélyeként emlegetett Bibliotheca Corviniana.
A kétezer, hollós címerű kódex többek között Platón,
Arisztotelész és az egyházatyák műveit rejtette. A királyi műkincsgyűjtemény becses darabjai közé tartoztak
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Petrus Ransanus: A magyarok történetének rövid foglalata.
Egy corvina illusztrált oldala, 1489–1490

Verrocchio Dareioszt és Nagy Sándort ábrázoló domborművei, valamint Mantegnának a királyról festett
portréja. Az antikvitás iránti érdeklődésről vallottak a
palotát díszítő, Aquincumból odahozott római szobrok.
Külhoni és magyar humanisták

A királyi udvar tájékozottságáról árulkodik, hogy a
firenzei Marsilio Ficinónak a lélek halhatatlanságáról
írott értekezését egy évvel a megjelenése után Budán
már olvasták, és vitatkoztak róla. A történelemről szóló művek viszont nem csupán az elme gyönyörűségét
szolgálták, hanem az uralkodó politikai érdekeit is.
Thuróczi János még középkorias krónikája (1488) a
Hunyadiak felemelkedésével zárult. Antonio Bonfini
(1427–1502) ezt követően kapott megbízást Mátyástól
a magyar történelem új szellemben való összefoglalására. A negyvenhét fejezetből álló terjedelmes mű a
humanista módszernek megfelelően ókori példák
alapul vételével beszélte el a magyar múlt eseményeit,
és ábrázolt benne hősöket, szónokokat. Nem csak eszményítette Mátyás alakját, de családjának származását visszavezette a római Corvinus nemzetségig, végső
soron pedig Herculesig. Galeotto Marzio (1427–1497)
színes életképekben bővelkedő anekdotagyűjteménye
felvillantja az elveszett magyar reneszánszt.
A hazai humanizmus korlátait jelzi, hogy a könyvnyomtatás még nem tudta megvetni a lábát, jóllehet a
Vitéz pártfogolta Hess András a világ hatodik nyomdáját hozta létre Budán (1472).

A Jagelló-korban a királyi udvar veszített műveltségszervező erejéből. Az elajándékozások miatt már ekkoriban fogyatkozni kezdett a corvinák száma. Az új
kultúra hatóköre azonban tágult. Ennek bizonysága a
reneszánsz művészet magas színvonalán álló esztergomi
Bakócz-kápolna. A Mohács utáni kettős királyválasztás idején viszont már egyértelműen lankadt Buda szellemi kisugárzása, hiába vették körül az új királyt, Szapolyai Jánost olyan tanult férfiak, mint Fráter György
vagy Werbőczy István. Az 1541-es oszmán foglalással
aztán az utolsó láng is kialudt.
A koronát megszerző Habsburgoknak szükségük volt
művelt írástudókra, így Bécs, a koronázó várossá előlépő
Pozsony, valamint az esztergomi érsek nagyszombati
udvarának a háromszögében újjáéledt a humanista
műveltség. Oláh Miklós (1493–1568) tehetséges
i fjakat juttatott itáliai egyetemekre: az ország állapotáról szóló izgalmas korrajz szerzőjét, Forgách Ferencet
(1530–1577), a magyar Liviusnak is nevezett Istvánffy
Miklóst (1538–1615). Pártfogoltjai közül kiemelkedik
a polihisztor Zsámboky János (1531–1584). Emellett
Oláh irodalmi tevékenysége is számottevő. Hungaria
című művéből képet alkothatunk a hódoltság előtti
Buda és Visegrád arculatáról. A főúri udvarok jelentősége ugyancsak megnőtt. Az itáliai egyetemet járt
nádor, Nádasdy Tamás Sárváron nyomdát alapított.
A Bakócz-kápolna az esztergomi bazilikában, 1519
Itt készült 1541-ben – a Károlyi-biblia előtt fél századdal
– Sylvester János fordításában az első teljes magyar magyar nyelvű írásbeliség. Még a budai pasa is magyanyelvű Újszövetség. Nádasdy udvarában töltötte élete rul levelezett nemcsak a végvárakkal, de a bécsi Udvari
utolsó hónapjait a deák-énekmondó Tinódi Lantos Haditanáccsal is.
Sebestyén. A Perényiek birtokán, Sárospatakon ekkor
épült a ma is látható reneszánsz loggia.
A LUTHERI TANOKAT Wittenbergben tanuló diákok
Erdély első fejedelme, János Zsigmond mélyen áthozták haza, s főként a német nyelvű városi polgárság
itatódott a humanista műveltséggel. Báthory István
körében terjedt gyorsan. Az ország három részre szafejedelemsége idején a kancellárián képzett írástudók
kadása ennek kifejezetten kedvezett. A magyarok lakta
dolgoztak, a tanulmányaik okán „padovásoknak” kereszmezővárosokban azonban a német vallásnak tekintett
telt gyulafehérvári humanista kör tagjai. A fejedelmek
lutheránus helyett szívesebben csatlakoztak a kálvini
itáliai mintájú reneszánsz udvarukban olasz mestereket
reformációhoz. A három országrész határán fekvő Debés zenészeket alkalmaztak. Az erdélyi főúri kastélyépírecen lett a „kálvinista Róma”. Erdélyben az unitáriusok
tészeten is rajta hagyta keze nyomát a reneszánsz stílus
révén még ennél is összetettebb helyzet állt elő. A négy
(Miklósvár, Keresd).
bevett vallás együttélése Európában a ritka kivételek
Sajátos színfolt a végvári vitézek világa. A török–maközé tartozott. Becslések szerint a 16. század végén a
gyar párviadalok a lovagvilág szokásait idézték, amelykorábbi országterület lakosságának 80%-a valamilyen
ben kialakult egy társadalmi különbségeket áthidaló
reformált vallást követett.
bajtársiasság. Eközben itt és országszerte hódított a
1.

Értelmezzétek a mottót! Prezentáció segítségével mutassátok be a szerzőt, Zsámboky Jánost!

2.

Készítsétek el csoportmunkában a szövegben szereplő városok reneszánsz emlékeinek katalógusát!

3.

Készítsetek kiselőadást a corvinákról az Országos Széchényi Könyvtár honlapjának segítségével!

UGR ÁS

A LINKRE
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A történelmi megpróbáltatások időszakának
műveltsége

Janus Pannonius
epigrammái
„Itt nyugszik Janus, kivel ősi Dunánkhoz először
Jöttek a szent Helikon zöldkoszorús szüzei.”
Janus Pannonius
Janus Pannonius Csezmi
SZÖVEGGYŰJTEMÉNY: 358–362.
czei János néven s zületett
1434-ben Szlavóniában, horvát nemesi családban. Édesapja
korai halála után anyai nagybátyja, a befolyásos Vitéz János
váradi püspök a tehetséges fiút az itáliai Ferrarában, Gua
rino da Verona mester iskolájában taníttatta. Az itt töltött
nyolc év alatt ismerte meg és sajátította el a reneszánsz műveltséget, a görög nyelvet, a retorika és poétika tudományát.
Négy évig Padovában, majd Velencében tanult egyház- és
kánonjogot. Hazatérése után,1458-tól fényes karrier várta:
pécsi püspök és főkancellár lett. Bár az elmaradott hazai
környezet csalódással töltötte el, latin nyelvű költészete tovább virágzott, s Itália-szerte is ismert költő és humanista
lett. 1465-ben Mátyás király követeként sikeresen tárgyalt
Velencében és Rómában a török elleni hadjárat segélyének
ügyében. Újra felvette a kapcsolatot régi barátaival, s Magyarországra hívta Galeotto Marziót is. Ekkor ismerkedett
meg a neoplatonizmussal. A török ellenes háborút halogató
Mátyás király politikája ellen 1471 nyarán Vitéz János vezetésével összeesküvés szerveződött, melyben Janus Pannonius
is részt vett. A leleplezés után menekülnie kellett. Itáliába

Janus Pannonius 3D arcrekonstrukciója az 1991-ben
megtalált koponyacsontja alapján (fotó: Vollmuth K.), illetve
feltételezett ábrázolása Andrea Mantegna A lefejezett Szent
Kristóf holttestének elszállítása (1457) című freskóján1
1

Köszönjük Kustár Ágnesnek, Árpás Károlynak, Szentmártoni
Szabó Gézának és Magyar Lórántnak, hogy a Janus Pannonius
arcrekonstrukciójáról és arcképeiről szóló tanulmányuk fotóit rendelkezésünkre bocsátották.
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tartó útján tüdőgyulladást kapott, s a Zágráb melletti Medve
váránál 1472 tavaszán meghalt. Hamvait később Mátyás király
Pécsre hozatta, műveit pedig könyvtárának összegyűjtette.
Janus Pannonius a pécsi bazilikában nyugszik. Újratemetése 2008-ban volt.

Latinul író magyar költő

Janus Pannonius igazi poeta doctus, klasszikus műveltségű, tudós költő. A kor humanista szokásának meg
felelően latin nyelven írt, költészete mégis a magyar
irodalom szerves része. Az öntudatos, művészetére méltán büszke költőegyéniség bár hazai földön elszenvedte
a korán jött ember tragikumát, a meg nem értettséget,
mégis pannon költőnek mondta magát. A klasszikus
versformákat, mitológiai utalásokat, az antik műfajokat
virtuóz módon használta és egyedi, személyes tartalommal töltötte meg. Irodalmunkba beemelte a reneszánsz
tematikát: költészetében megjelenik a magánember
minden problémája, az édesanyja, Borbála iránti szeretete, a hazai táj, a természet, „a kultúra, a tudomány, a
művészet és főképp a költészet kultusza” (Gerézdi Rabán).
Az Európa-szerte ismert humanistának az életműve a
magyar, a horvát és az olasz irodalom öröksége. Mestere,
a veronai Guarino 1453-ban így írt róla:
nemzetiségét tekintve pannóniai, szokásaiban
itáliai, tudása csodálni való, sőt bámulatra méltó.

Janus Pannonius epigrammái

Janus Pannonius költészetének mindhárom korszakában (ferrarai: 1447–1454, padovai: 1454–1458,
magyarországi: 1458–1472) írt epigrammákat, ezek
legtöbbje azonban ferrarai évei alatt született. Csipkelődő, szatirikus epigrammáinak mintája a római Martialis
(Kr. u. 42–107) költészete volt.
A görög műveltségű Guarino mester versengésre építő, híres iskolájában ismerte meg a humanista
gondolkodást, a klasszikusokat, az ókori műfajokat,
versformákat és toposzokat, amelyeket nemcsak utánzott, hanem saját életének tapasztalataival, egyéni leleménnyel töltött meg. Az iskolai versgyakorlatokként írt
epigrammák nagy részében „barbár” származását veszi
védelembe, és szellemi fölénnyel válaszol az őt gúnyoló,
de tehetségben messze elmaradó társainak, Gryllusnak, Prospernek, Rufusnak. A Névváltoztatásáról című
versében azt a fordulatot örökíti meg, hogy 1450 vége
előtt Jánosról az antikizáló, hangzásban hasonló Janusra
változtatta nevét. A humanista konvenciót az a meggyőződése igazolja, hogy a könnyedebb műfajok múzsájának,
Thaliának a pártfogoltja, de az „új keresztségben” kapott
„nemes név” bibliai példaképekre is utal. Már ezekben

Pécsvárad vára

a korai műveiben is megjelenik az a humanista felfogás,
hogy a barbárságot és rómaiságot nem a származás
vagy a lakhely, hanem a műveltség határozza meg. Ez
a szemlélet magyarázza, hogy nem a Hungarus nevet,
hanem hazája ókori megnevezését (Pannonia) használta, s hogy a kezdetek istenségének, a római Ianusnak a
nevét vette fel.
A legtöbb epigrammát tudós mesteréhez, Guarinóhoz címezte, aki tudásszomját oltja:

a „barbár tájon” még a nagy Cicero is elnémul, a versek
sem olyan csiszoltak, mint a „latin környéken” születettek.
Hazai korszakában született az Egy dunántúli mandulafáról című epigrammája. Plinius írja, hogy Itáliában
a mandulafa már januárban virágzik, és márciusra termést is hoz. Ami ott természetes, az csoda a Boldogok
szigetén is, de lehetséges Pannóniában is. Az eredeti
szöveg szerint a virágzásra váró mandulafa türelmetlenül, vakmerőn sürgeti a telet, amely bár kelletlenül, de
kénytelen rügyeket fakasztani. A konkrét természeti és
a mitológiai képek a költő sorsát is példázzák: a mandulafa a téllel, a Pannonföldre korán érkezett, társtalan
költő pedig a rideg, értékpusztító környezettel dacol.
A körülmények ellenére is virágzó költészete maga a
lehetséges csoda.

– írja a Leonellóhoz, Ferrara fejedelméhez intézett
epigrammában.
Egy Itáliába küldött versgyűjtemény elé tervezte Pannónia dicsérete című, két disztichonból álló
epigrammáját, mely költői hitvallásának foglalata is.
A humanista gondolat szerint az ember értékét sokoldalú műveltsége, a művészetekben és tudományokban
szerzett hírneve adja, s ezért a legfontosabb feladata
szellemének és tehetségének a kiművelése. Az egyén
dicsősége és költői érdeme szülőföldje számára is
megbecsülést hoz, sőt ez tesz igazán nemessé. Ezért
illeti Pannóniát és fiát, Pannoniust is dicséret.
Barátjának és iskolatársának szól A narni Galeottóhoz
című epigrammája. Az Ovidius lírájára rájátszó, melankolikus hangvételű vers arra a toposzra épít, mely szerint
a költészet és a környezet kölcsönösen megjelöli egymást, „ad a hely, de el is vesz a szellemtől”. Pannóniában,

2009-BEN EGY 551 SORNYI, addig ismeretlen, latin
nyelvű Janus Pannonius-szöveg került elő a Nápolyi
Nemzeti Könyvtárból. A költő a dicsőítő költeményt
(panegyricus) 1452-ben a nápolyi királyhoz, Anjou
Renéhez írta, és eddig mintegy csak a fele volt ismert
(a teljes szöveg 1043 soros). A megtaláló, Szentmártoni
Szabó Géza irodalomtörténész a korábbi szövegrész
fordítását pontosította, az újonnan felfedezettet pedig
ő maga fordította.

1.

Értelmezzétek a lecke élén álló mottót! Miben látja Janus Pannonius saját költői nagyságát?

2.

Gondolkodástérképen foglaljátok össze az epigrammáról tanultakat!

3.

Janus Pannonius itáliai évei alatt több műfajban alkotott, írt ódát, gyászverset, búcsúverset, búcsúztatót, nászéneket.
Keressetek mindegyikre példát!

4.

A költő több dicsőítő költeményt címzett tanárához, Guarinóhoz. Miért volt fontos abban a korban a mester
szerepe?
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Nem szememet, de mohó fülemet vágyom teleszívni,
S néki Guarino ád ajkairól eledelt.
(Nemes Nagy Ágnes ford.)

Magyarországi elégiák
„Adj nékünk, jóságos Atyánk, békét valahára,
Múljanak el tőlünk a bajok s a halál riadalma!”
Janus Pannonius

Janus Pannonius 1458-ban,
Itáliából hazaérkezve Magyarországon egészen más, a reneszánsz szellemiséget
nagyrészt nem ismerő környezetbe került. Bár műveltsége és befolyásos nagybátyja, Vitéz János révén felelős
tisztségeket (például a pécsi püspökséget) tölthetett be,
követként visszatérhetett szeretett Itáliájába, mégsem vette
körül az a tudós humanista kör, amelyben nyolc tanulóévét
töltötte. Emellett nehéz volt elviselnie egyre súlyosabbá váló
tüdőbetegségét. Ugyanakkor büszkévé tette a már az itáliai
epigrammákban megfogalmazott küldetésszerep, azaz a
humanista műveltség magyarországi meghonosítása. Ezeket
az ellentétes érzéseket sűrítik Janus magyarországi elégiái.

SZÖVEGGYŰJTEMÉNY: 363–367.

A humanista költészet ismert műfaja az elégia, eredetileg disztichonokban írt, hosszabb, személyes érzéseket megszólaltató költemény. Janus Pannonius művei
azonban a lemondó hangvétel, a valóságos világ és a
vágyak ütköztetése miatt a mai, modern műfajfogalom jellemzőit is hordozzák.
Búcsú Váradtól (1458–1459 tele)

A vers az útra kelés pillanatának lírai megörökítése.
Az elégiák közé sorolható, de sajátos vonása a búcsúzáshoz kapcsolódó érzelmi kettősség tükrözése. Hiszen
az elválás fájdalma mellett felcsillan az útnak indulás
vidám készülődése, az új feladatok iránt érzett öröm is.
Ezért a művet inkább búcsúversként lehet értelmezni.
A régebbi kutatások szerint a vers 1451 telén keletkezhetett, amikor Janus Pannonius iskolai szünidőben
Magyarországra érkezett, és nagybátyja, Vitéz János

Nagyváradról Budára hívatta. Az újabb elemzések szerint azonban a költemény olyan művészi felkészültségről
tanúskodik, illetve olyan – a visszatérésre nem utaló
– helyzetet mutat be, amely inkább az Itáliából végleg
hazatérő, Budára, Mátyáshoz siető Janusra lehet jellemző.
A költemény latin nyelvű, több műfordítás készült
belőle. A fordítói értelmezések többféle jelentésteremtésre adnak lehetőséget. Például ha a refrén nyersfordítását nézzük: „Minél előbb, ó társak, faljuk az utat”
a művészi fordításokban más és más hangsúlyozódik,
például: „Hajrá, fogyjon az út, társak, siessünk!”(Áprily
Lajos), „Hajtsunk, fiúk, sietve hát!” (Geréb László), „Faljuk
hát az utat, fiúk, sietve” (Somlyó György). A továbbiakban Áprily Lajos fordítása alapján értelmezzük a művet.
A vershelyzet a téli tájat, a hó súlya alatt meghajló
erdőt mutatja be. A költő Várad környékére a Körös folyóval, az úti célra, Budára a Dunával utal. A természeti
képbe simul a második és harmadik versszak nyári-téli
utazást felidéző képsora. A szánon gyorsabban, biztonságosabban lehet a célhoz eljutni. Ezt a lendületet,
a jókedvű útra hívást erősíti a versszakok végén álló
refrén, amellyel Janus Pannonius, a humanista költő
valószínűleg Catullus egyik epigrammáját idézi fel.
A következő három versszak kiemeli, mit tart fontosnak Váradon, mitől szeretne elbúcsúzni a természettel
harmóniában élő, tudós, reneszánsz ember. A folyóvizek
képéhez a költő a hőforrások említését társítja, amelyek
gyógyítanak, például orvosolják a mécses világa mellett
sokat olvasó ember szemét. Így vezet át a szöveg a Vitéz
János váradi könyvtárától való búcsúvételhez, majd a
költő mitológiai képekkel festi meg a reneszánsz kultúra térnyerését. A kultúra gondolatához a nemzeti
történelem három kiemelkedő alakjának, Szent István
és Szent László királynak, valamint Imre hercegnek
bronzból készült aranyozott szobrát köti a lírai beszélő.
Ezzel nemcsak a múltat emeli előtérbe, hanem az alkotók,
a 14. században élt Kolozsvári testvérek szobrászművészetét is.
A záró versszak a történelmi alakok közül Szent
Lászlót mint a nehéz helyzetbe jutottak védelmezőjét
ábrázolja. Az ő pártfogását kéri a költő az utazáshoz, így
a verszárlat a vershelyzet útra kelést felidéző képéhez
kapcsolódik.
Mikor a táborban megbetegedett

Az elégia alaphelyzete, hogy Mátyás 1464-es török ellenes hadviselésekor Janus Pannonius elkísérte az uralkodót, így került a katonai táborba. A humanista költéNagyvárad látképe a Szent László híddal
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szetben visszatérő motívumként élt a Mars-M inerva
mitológiai képre épülő katona és költő szembeállítás.
Janus Pannonius verse mégsem erre a hagyományozódó képre épül, hiszen saját felfegyverzett, katonaként
megjelenő alakját éles öniróniával ábrázolja. Pontosan
olyan nevetségesnek véli eredeti elhatározását, megjelenését, mint a női munkákat végző Akhilleusz vagy
Héraklész szerepét.

Medvevár Zágráb mellett

A mű alapvető ellentétpárja ugyanis az egészség-
betegség fogalomkörre építkezik. A tudós humanista
költő a betegségek okául Prométheusz tettét nevezi meg,
így saját súlyos állapotának átélését is ide köti. Ugyanakkor a betegség előhívója a katonai tábor életmódja.
Az irodalmi művek alapján elképzelt, fennkölt harcok helyett az allegorikus képekben megjelenített félelemmel,
dühvel, nyomorral találkozik itt a költő. A Prométheusz
büntetése előtti aranykor idillje párhuzamos a természet
idilli képeivel, és a teljes harmóniához az egészség is
hozzátartozik. Az alkotáshoz, a versek tökéletesítéséhez
ilyenfajta nyugalomra van szükség. A harc, a betegség
a halál gondolatát hozza előtérbe. A végső nyughely
képe a természet nimfákkal, madárdallal, illattal teljes
tökéletességében jelenik meg. A verszárlatban egy sírvers fogalmazódik meg, az alkotás, a dicsőség, a szellemiség tovább él, csak a test mulandó. A sírfelirat mint
elégiazárás a római költészeti hagyományból fakad.
A humanista művész gondolkodásának középpontjában
az antikvitás ismerete, ember és természet harmóniája,
az alkotó szellem tovább élése áll.

JANUS PANNONIUS CSONTJAIT 1991-ben fedezte
fel Kárpáti Gábor régész a pécsi bazilika felújításakor.
Eddig is valószínűsítették, de az új vizsgálatok eredményei alapján biztosra veszik, hogy a költő maradványait találták meg. A püspökség ezért úgy döntött,
hogy 2008-ban újratemetik Janus Pannoniust a székesegyház altemplomában, és ez az esemény egyben
a Pécsi egyházmegye fennállása ezredik évfordulójára
rendezett ünnepségsorozat megfelelő nyitánya is lehet.
Kárpáti Gábor azt közölte az újratemetéskor rendezett
konferencián, hogy kiderülhet, milyen volt valójában a
költő arca: Janus Pannonius koponyája alapján ugyanis
a rendőrség, a Semmelweis Egyetem és a Magyar Természettudományi Múzeum munkatársai arcrekonstrukciót végeznek. Az elhunytak azonosításánál már bevált
módszer során a koponyáról számítógép segítségével
háromdimenziós modellt készítenek, majd antropológusok bevonásával megalkotják az arcformát.
A rekonstrukció
alapján 2009-ben
elkészült Janus
Pannonius hite
lesnek tekinthető
fejszobra is.
A pécsi
székesegyház

1.

Miért volt fontos a humanista alkotó számára a béke?

2.

Keressétek meg, és oldjátok meg a 2010. májusi magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga szövegértési
feladatsorát! Gyűjtsétek össze azokat az információkat, amelyeket eddig nem ismertetek!

3.

Írjatok tizenöt-húsz mondatos fogalmazást „Téli és nyári utazások” címmel!

UGR ÁS

A LINKRE
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Szent László király a Thuróczi-krónikában, 1488

Bibliafordítások és
új műfajok a 16. századi
magyar irodalomban

ám e munkának nem minden része maradt fenn. Három kódexünk, a Huszita Biblia azonban őriz néhány
bibliai könyvet e fordításból: a Bécsi, a Müncheni és az
Apor-kódex szövegei már a mellékjeleket használó huszita helyesírást mutatják. Komjáti Benedek Krakkóban megjelent munkáját, Szent Pál leveleit (1533)
követte Pesti Gábor a négy evangélium fordításával
„Fordítni annyit tesz, mint meghajolni,
(Bécs, 1536), majd 1541-ben először szólal meg maFordítni annyit tesz, mint kötve lenni,
gyarul a teljes Újszövetség, Sylvester János pontos,
Valaki mást, nagyobbat átkarolva,
tudós tolmácsolásában. Hatalmas vállalkozását a műFélig őt vinni, félig vele menni.”
velt, olvasott főúr, Nádasdy Tamás támogatta: sárvári
Reményik Sándor
birtokán nyomdát létesített, hogy Sylvester munkáját
segítse. Az Újszövetség előszava a magyar irodalom
SZÖVEGGYŰJTEMÉNY: 368–375.
első disztichonban megírt verse, amelyben a fordító
– jellegzetes í-ző nyelvjárásában – több mint húsz bibliai
A reneszánsz és a reformáció lendülete és művészetfel- igehelyre utalva buzdítja az olvasót Isten igéjének kövefogása alapvetően változtatta meg mind az irodalmat, tésére és a Biblia olvasására – magyar nyelven:
mind az anyanyelvi kultúrát. A 16. század első harmaPróféták által szólt néked rígen az Isten,
dától egy század alatt több mint tíz bibliafordítás szüAz kit igírt, ímé vígre megadta fiát.
letett (olykor csak egy-egy részé), így a Szentírás végre
Buzgó lílekvel szól most es néked ez által,
népnyelven is megszólalhatott, erősítve hallgatóját és
[…]
olvasóját nem csupán a hitben, de a szép magyar beszédAzki zsidóul és görögűl, és vígre diákul
ben is. Ebből a tényből következik az is, hogy az irodaSzól vala rígen, szól néked az itt magyarul:
lom vallásos és világi témájú művei is megsokasodtak:
Minden nípnek az ű nyelvin…
új művek és műfajok születtek mindhárom műnemben.
(Az magyar nípnek, ki ezt olvassa)

A bibliafordítások

Az első fordítások már a reformációt megelőző században megszülettek: az 1400-as évek második felében
több töredékes fordítás is létezett, majd két huszita pap,
Pécsi Tamás és Újlaki Bálint lefordította a Bibliát,

Sztárai Mihály 16. századi prédikátor zsoltár
fordítói tevékenysége sokoldalú irodalmi munkás
ságán belül is kiemelkedő jelentőségű. Heltai Gáspár
és munkatársai is fordítottak a Bibliából (1550-es évek);
a néhány évvel későbbi, Méliusz Juhász Péter fordította
Újszövetség (1567) azonban eltűnt. A következő, korszakos jelentőségű fordítás Károlyi (Radics vagy Radicsics)
Gáspár gönci prédikátor teljes Szent Bibliája (1590).
Luther törekvéseit követve lelkesen vágott bele a fordítás
óriási munkájába. Fontos forrása Szent Jeromos Vulgatája, melynek újszövetségi részét egyedül, az ószövetségit
társaival együtt fordította le. Károlyi a Biblia megjelenése
után egy esztendővel elhunyt, munkáját Szenczi Molnár
Albert folytatta: kis változtatásokkal újra kiadta a teljes
művet, ez a Hanaui Biblia (1608). A teljes katolikus
fordítást Káldi György készítette (1626), munkáját a
nyelvújító Kazinczy Ferenc is nagyra értékelte; Bibliája
sok későbbi fordítás alapja lett (Sík Sándor, 1955).
Új irodalmi műfajok a 16. században

Sylvester János Új Testamentumának címlapja, 1541
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Népszerűek lettek az antikvitásban divatos állatmesék.
Heltai Gáspár Aiszóposz-fordításainak (fabulák) értékét nyelvi elevenségük, frissességük adja. Az epikus
művek igen kedveltté váltak, különösen a verses epikai

ben. A kötet tudatosan szerkesztett mű: Magyarország
keleti részének történetét foglalja össze 1540-től Eger
ostromáig, 1552-ig, „szép nótákval énökbe foglalva”,
kottákkal. Tinódi nemesi címet kapott históriaszerző
munkájáért. A század végén született a Szigetvár veszése,
amely ismeretlen szerző alkotása. Érdekessége, hogy
írója török szemszögből mondja el a történetet. Horváth
János (1878–1961) irodalomtörténész írta a 16. század
végi históriás énekekről, hogy
mintha az ének […] megindult volna már azon
az úton, mely a históriás énekből balladát varázsol.

A verses epika néhány alkotása
Bornemisza Péter erkölcsjavító szándékkal fordíA ma históriás éneknek nevezett művek a 16. század- totta és írta át 1558-ban az antik tragédiát: a Magyar
ban történetek vagy históriák voltak; valószínűleg a Elektra egyik legkorábbi drámánk. A drámai műfajok
középkori énekmondóktól, jokulátoroktól örökölve változatosak a században: ismerünk iskoladrámákat
nótajelzéssel és dallammal írták le ezeket. A szerzők (az iskolában is eljátszható Debreceni disputa), hitvitáis a vágánsok „utódai”: vándorló-csavargó humanisták, zó drámákat (Sztárai Mihály: Igaz papságnak tüköre),
művelt diákok, tanítók. A műveket Arany János később komédiákat is (Sztárai: A papok házassága).
három csoportba sorolta: történeti, regés és bibliás
A század utolsó harmadában először szólal meg mahistóriákat különböztetett meg. A történetiek feladata gyarul a nagy magyar lírai költészet is – Balassi Bálint
a példamutatás, a regéseké a gyönyörködtetés, a bib- hangján.
liásoké a tanítás volt. Az első fennmaradt históriás
énekünk, a Szabács viadala Mátyás győztes hadjáratát
énekli meg, amelyet a király a török kézen lévő Szabács
A TELJES VIZSOLYI BIBLIA mintegy négy-ötmillió
váráért vívott, szerzője ismeretlen. Az 1500-as évekből
betűből készült, súlya akkor hat kilogramm volt. (Ma
mintegy 150 históriás ének maradt fenn. A tudósító
52 fennmaradt eredeti példányról tudunk, melyeknek
história legismertebb „lutinistája” (magát így határozta
körülbelül a fele található Magyarországon.) Egy lonmeg), azaz lantosa, Tinódi Lantos S
 ebestyén pedig
doni aukción 26 millió forintért kelt el egyik eredeti
megalkotta a kor első verseskötetét, a Cronicát, amely
példánya.
a híres kolozsvári Hofgreff-nyomdában készült 15541.

Hogyan értelmezitek a mottó utolsó sorát?

2.

A lecke mely idézetében találjátok meg a nemzeti bűnösség gondolatát? Mi ennek az oka?

3.

Írjatok levelet Sylvester János nevében Nádasdy Tamásnak!

4.

Mutassátok be prezentációban, milyen lépésekben jött létre Magyarországon a Biblia fordítása!
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Valóban ezt látjuk: a históriás énekek fokozatosan
gazdagodnak a balladás hanggal és a szerelmi érzés megszólaltatásával. Ráskai Gáspár Vitéz Franciskórul és ő
feleségéről című „regés históriája” a férfiruhában hűségesen
küzdő és kitartó feleségről mesél, Gergei Albert História
Deák Árpád: Károlyi Gáspár szobra Marosvásárhelyen, 2017
egy Árgirus nevű királyfiról és egy tündér szűzleányról
című széphistóriája pedig forrásul szolgált Vörösmarty
alkotások, de alkotóik olykor vallomásos lírai részle- Mihály Csongor és Tündéjéhez. A bibliai tárgyú históriák
tekkel gazdagították történeteiket, a zsoltárfordítások között érdekes helyet foglal el Farkas András története
pedig a korabeli líra legértékesebb darabjai. A drámai A zsidó és a magyar nemzetről (1538), melyben a két nép
műfajok közül a hitvitázó művek, a moralizáló drámák, párhuzamos sorsának okát is felfedi a szerző:
a komédiák és az iskoladrámák emelkednek ki; néhány
hátra veték szent parancsolatját
antik dráma is megszólal magyar fordításban a német
Isten megharagvék erősen őket veré.
protestantizmus értelmezéseinek szellemében.

Balassi Bálint szerelmi
költészete
„[Balassi] korai verseiben egy fejlődés betetőzője, akinek
újítása inkább morális jellegű, de egyben költészettörténeti
jelentőségű is: az elítélt és elsősorban a szóbeliségben élő
szerelmi költészetet – néhány társával együtt – merte és
tudta a megbecsült értékek közé s az írásbeliségbe emelni.”
Kőszeghy Péter

Balassi Bálint (1554–1594)
főnemesi család sarjaként
született Zólyom várában. Protestánsként nevelkedett
(nevelője egy ideig a magyar reformáció egyik legjelentősebb alakja, Bornemisza Péter volt), de később katolikus
hitre tért. 1569-ben apját árulással vádolták, ezért a család
Lengyelországba menekült. Ekkortájt fordította le az ifjú költő szülei vigasztalására a Beteg lelkeknek való füves kertecske
című munkát. Ez a fordítás Balassi egyetlen olyan műve, amely
még életében nyomtatásban is megjelent.
1575-ben Báthory István fogságába került, de a fejedelem megbecsült vendégként bánt vele, s mikor lengyel
királlyá választották, a költőt is magával vitte krakkói ud
varába. Balassi csak 1577-ben, apja halála után tért haza, és
helyzete ettől kezdve az állandó pénzszűke, a véget nem
érő pereskedések, heves vérmérsékletével, meggondolatlan
összetűzéseivel kapcsolatos botrányok miatt élete végéig
bizonytalan volt.
A tizenöt éves háború kezdetén, 1593-ban – miután több
végvárban szolgálva szerzett katonai tapasztalatot – a költő
csatlakozott Pálffy Miklós seregéhez. Esztergom ostroma
során érte egy néhány nappal később a halálát okozó lövés.

SZÖVEGGYŰJTEMÉNY: 376–378.

Költészetünk első klasszikusa

Balassi lírája kitüntetett helyet foglal el a magyar költészet történetében. Életműve nemcsak európai mércével
is kiemelkedő színvonalában, de terjedelmében is előzmény nélküli, hiszen korábbi világi líránkból, melyből
ő is merített, csak nagyon kevés szöveg maradt ránk.
A Balassi-versek többsége szintén ismeretlen volt évszázadokon át: a költészetének legteljesebb gyűjteményét tartalmazó Balassa-kódex csak 1874-ben került
elő egy családi könyvtárból. Balassi világi líráját szinte
teljes egészében ez a kézirat őrizte meg.
A Balassa-kódexben a költemények nem keletkezésük
időrendjében, hanem ciklusokba rendezve szerepelnek.
Ez arra vall, hogy a költő tudatosan komponált lírai
önéletrajz megalkotására törekedett. Ennek gerincét az
a 66 vers alkotja, amelynek középpontjában (a versekben
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Ismeretlen festő:
Balassi Bálint
arcképe, Esztergom,
Keresztény Múzeum

Annának, majd Júliának nevezett) Losonczy Anna iránti
szerelme áll. Balassi, akinek unokatestvérével, Dobó
Krisztinával kötött házassága botrányosnak számított,
és néhány viszontagságos év után válással végződött,
megpróbálta elnyerni az azóta vagyonos özveggyé lett
korábbi szerelme kezét, s valószínűleg ekkor, az udvarlás részeként kezdte kimunkálni – korábbi versei
újrarendezésével s egy új verssorozat, a Júlia-ciklus
megalkotásával – e nagyszabású kompozíciót.
A 66 vers, amelyet Balassi szintén megénekelt házassága tagol két, 33 költeményből álló ciklusra, a
valóság és fikció világát finoman összemosó szerelmi
történet határozott epikus ívvel. Emellett a költő fejlődéstörténete is, hiszen a korabeli népszerű dalköltészet,
a vágánsversek, sőt a középkori himnuszköltészet toposzaiból és hagyományaiból építkező, kevésbé feszes,
többnyire alkalmi udvarló versektől a tudós humanista
líra jellegzetességeit megszólaltató szövegekig jut el.
Júlia alakja ezekben az érett költeményekben a trubadúrok úrnőire emlékeztető eszménnyé magasztosul, a
költő azonban hódolata kifinomult megnyilvánulásaival
sem érte el célját: 1589-ben Losonczy Anna másik férjet
választott. Ez a fordulat végleg lezárta a hozzá írt versek
sorát, de Balassi szerelmi lírája ezután sem némult el,
sőt szinte biztos, hogy egész költői munkássága egyik
csúcsteljesítménye, a tíz versből álló Célia-ciklus legalább részben házassági reményeinek szertefoszlása
után született.
A Célia-ciklus címzettjének, pontos keletkezési
körülményeinek kérdését máig sem sikerült tisztázni. Annyi bizonyos, hogy ezek a költemények számos
vonásukban különböznek a Júliához írtaktól. Teljesen
hiányzik belőlük például az epikus ív. Megformálásukra
jellemző a képek burjánzása, a hangulati és érzelmi
elemek szerepének megnövekedése és a fogalmi jelentés
háttérbe szorulása. A Célia-versek legszembetűnőbb

jellegzetessége az erőteljes verszene, a
hangeffektusok sokrétűsége, a rím és a
ritmus változatossága.
Ó, nagy kerek kék ég…

A Balassa-kódex „nagyciklusának ”
ötvennyolcadik verse zárja a Júlia-versek
sorozatát. Búcsúvers, számvetés tehát, de
programvers is egyben, amely egyrészt
leszámol a szerelem mint legfőbb érték
által meghatározott teljességeszménnyel,
másrészt felvillantja a költői feloldás lehetőségét.
A szerelmes férfi ugyanis, aki az első
strófa egyetemes harmóniájával szembeállítja a szerelemben megélt teljes diszharmónia-élményt, e feszültséget legalább
részben a bele nem nyugvó lemondásban
enyhíti: „Ezt öszverendelém, többé nem
említvén Juliát immár versül.”
Balassi viszont a költői öntudat hangján szólal meg,
s azt sugallja, hogy a Júliában megtestesült eszményi
szépség művészi módon megjeleníthető, az elveszett
harmónia pedig újraalkotható:
amint felmetszette
Juliát szívemben, szinte úgy versemben is tessék meg
szép képe.

Azzal a meggyőződéssel búcsúzik tehát, hogy a „hamis” szerelem végső soron mégiscsak értéket teremtett.

A Saját kezével írt versfüzér, Balassi egyetlen fennmaradt
eredeti kézirata

átütő szépségében gyönyörködve, szinte műalkotásként
szemléli. A Kiben az kesergő Céliáról ír voltaképpen ezt
az élő műalkotást alakítja szöveggé az egész költeményt
átszövő hasonlatoknak köszönhetően.
A vers lényegében arra tesz kísérletet, hogy Céliát az
olvasó számára is jelenvalóvá tegye. A beszélő a múltból
a jelenbe fordul, azaz látvány és leírás ideje összemosódik – az eszményi szépség valóban megjeleníthetőnek
bizonyul.

BALASSI BÁLINT MUNKÁSSÁGA nem csupán líránk történetében úttörő jelentőségű: Szép magyar
comoedia című műve a korai magyar drámairodalom
kimagasló alkotása. Az olasz pásztorjáték átdolgo
zásával keletkezett mű tematikai újdonságot is hozott,
hiszen ez az első hazai dráma, amely szerelmi történetet
dolgoz fel. Elképzelhető, hogy a költő Losonczy Annával
remélt házasságkötésére ajándéknak szánta a szerelem
e magyarított példázatát.

1.

Beszéljétek meg, miért számított a szerelmi költészet – Kőszeghy Péter kifejezésével – „elítéltnek” Balassi és társai
fellépése előtt!

2.

Nézzetek utána a Balassa-kódex történetének és tartalmának! Kutatómunkátok eredményei alapján készítsetek a
tanulást segítő, vázlatos összefoglalót!

3.

Írjatok egy-két szakasznyi verset Balassi-strófában, tetszőleges témában! Az elkészült művekből rendezzetek fel
olvasást!

4.

Mennyire találjátok rendhagyónak vagy tipikusnak Balassi életútját a korabeli Magyarországon?
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Kiben az kesergő Céliáról ír

A költő által megalkotott, az Ó, nagy kerek kék égben
is alkalmazott Balassi-strófa a Célia-ciklus verseiben
bontakozik ki. A versszak jellegzetes ritmikáját Balassi
ezekben a költeményekben jóval kifinomultabb rímekkel tetézi (kiált – fiát; oly – foly; könyve – görögve), a
versszöveg így összetett zenei hatást hoz létre.
A zenének ez a finom, játékosságba hajló művészisége
mintha ellentétben állna a vers témájával, az „öccsét”
gyászoló Céliával. A beszélő ugyanakkor korántsem a
részvét pozíciójából szólal meg: szerelmét a gyászon is

A vitézi élet versei
„Virágos igéket szomorún daloltam,
Virágos mezőket vérrel harmatoztam,
De minden csatáknak nincsen oly kudarca,
Mint fene szerelem reménytelen harca.”
Juhász Gyula

Balassi Bálint főrangú származása egészen más életpályát jelölt ki számára, mint ahogy az a valóságban alakult.
Édesapját, Balassi Jánost felségárulási perbe fogták, s ő
a császár iránti hűségét azzal is bizonyítani akarta, hogy
fiát Báthory István erdélyi fejedelem ellen küldte harcolni.
Balassi Bálint fogságba esett, majd jól beilleszkedett az őt
barátként fogadó Báthory udvarának életébe, sőt 1576-ban
önként követte őt Lengyelországba, amikor lengyel királlyá
koronázták. Ezzel a család ismét magára vonta a Habsburg
uralkodó haragját. Balassi Jánost újabb felségárulási per
fenyegette. Emiatt tért haza 1577-ben a költő, hogy édesapja
„jó hírét, nevét” védelmezze. Balassi János azonban hirtelen
meghalt. A birtokok nagy részére a költő nagybátyja, Balassi
András tette rá a kezét. ĺgy történhetett, hogy Balassi Bálint
különböző végvárakban, illetve hadseregekben szolgáló
katonaként és nem gazdag főúrként élte le életét. Ennek az
életmódnak az élménye szólal meg egyetlen igazi vitézi
versében az Egy katonaénekben, de más költemények képvilágában is fel-felvillanak azok a mozzanatok, amelyek ebből
a létformából fakadnak.

SZÖVEGGYŰJTEMÉNY: 379 –386.

A tavaszénekek

16. századi 
végvári vitéz egykorú
ábrázolása

várból való kitörést, az élelem- és zsákmányszerzést jelentette. A megújuló természet az újraéledő reményt hozza
magával. Átértelmeződik a Marullus-vers idilli szerelmi
képekbe vetített carpe diem gondolata. A B
 alassi-versben
az „aggasztó bánat”, a „búszerző szerelem” a saját élmény
megfogalmazására utal, és nem az ember, hanem Isten
az, aki jóra fordíthatja a sorsot.
Ebben az évben még egy hasonló hangulatú tavaszköszöntő vers születik, a Borivóknak való. Már teljesen
a saját, a végvári katona élményét idézi fel színekkel,
hangokkal, illatokkal festett idilli tavaszképekben a
költő. Mozaikszerű pillanatokban örökíti meg a vitézek
tevékenységét: lovaikat gondozzák, fegyvert tisztíttatnak,
lakomáznak. A verszárlat a pünkösd ünnepéhez kapcsol
vissza, összegez: Istent dicsérve, együtt, vidám lakomán
kell örvendezni a megújuló életnek.

Az Egy katonaének előzményeinek tekintjük a korábban Egy katonaének
keletkezett tavaszénekeket. Az 1580-as években Balassi A vers a vitézi élet élményét jeleníti meg. Három
megszerezte a Marullus, Angerianus és Janus Secundus alappillérre épül: az első, az ötödik és az utolsó, kilenhumanista költők latin nyelven írt verseit tartalmazó cedik versszakra. Ezeken a szerkezeti pontokon fogalkötetet. Költői példaként tanulmányozta ezeket a mű- mazza meg a lírai beszélő, miért is érdemes harcolni,
veket, ahogy a Széllyel tündökleni című költeményének feláldozni az életet, mit jelent végvári katonának lenni.
verszárlatában megfogalmazza:
A vershelyzet megszólítással és egy költői kérdéssel
indul („Vitézek, mi lehet ez széles föld felett szebb dolog az
Marullus poéta azt deákul írta, ím, én penig magyarul,
végeknél?”). Erre a kérdésre csak az a válasz adható, hogy
Jó lovam mellett való füven létemben fordítám meg
nincs szebb a végvári életnél. Ezt erősíti az idilli termédeákbul,
szetkép, a tavasz megjelenítése. A verselés könnyedségéMikor vígan laknám vitéz szolgáimmal, távozván
nek is szerepe van a hangulat megteremtésében. Balassi
bánatimtul.
egy régi, 19 szótagos sort belső rímekkel 6-6-7 szótagos
sorokra bontott. Így született meg a Balassi-strófa.
Azaz fordításról lenne szó, de Balassi Marullus művét
A vers szerkezeti középpontjában, az ötödik vers
a végvári vitéz nézőpontjával egészíti ki, formálja meg, szakban az erkölcsi értékek: az antik hőseszmény „jó
amint azt az idézett kép és az „én jó vitéz társam” meg- hírnév” és a lovageszmény „szép tisztesség” fogalmai
szólítás is mutatja. Az egész művet a tavasz vidámsága jelennek meg. A belső erkölcsi erő, a harcolni tudás, az
szövi át, hiszen a végvári katonák számára ez az évszak a emberi tartás, a csatákban tanúsított bátorság mindenki
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nyolcadik versszak középpontjában a halál gondolata,
a méltatlanul elfeledett, temetetlenül heverő holttestek
képe áll. Az áldozat azonban nem lehet hiábavaló, ezt
sugallja a háttérjelentésben végighúzódó értékrend
mint megtartó erő.
Balassi Bálint olyan személyes élményként közvetítette a végvári létforma mindennapjait, amelyen átsugárzott
a hazáért és a kereszténységért vívott harc szépsége
és felelőssége.
Ó én édes hazám, te jó Magyarország

A magyar irodalomban Balassi Bálint írta le először
a hazát megszemélyesítő, érzelmi kötődést kifejező szókapcsolatot: „édes hazám”. Fontosnak tartja
kiemelni Magyarország kereszténységet védelmező
szerepét. A vers az 1589-es Lengyelországba távozás, a
„bujdosás” előtt keletkezett. A költő mindentől búcsúzik, ami az életben fontos volt számára. Így a versszakok
valamilyen elköszönő formulával záródnak, kivéve
az utolsót, amelyben verseitől nem búcsúzni, hanem
megszabadulni akar.

Eger vára

A versszerkezet szimmetriáját megteremtő három
strófa közé épülnek be a csata életképei. Ha megfigyeljük ezeket a megállított pillanatokat, filmként pereg le
előttünk a csatára való felkészülés, a lelkesedés, a vitézi
párbaj („próba”), a sebesülés. Felsorakoznak a csapatok,
a legszebb öltözéküket viselik, jó arab lovaik vannak.
Azaz sikerült sok jó zsákmányt szerezniük. A 2., 3. és
4. versszak alapján szépnek, vonzónak tűnik a vitézi
élet, és az árnyoldalai csak említésszerűen jelennek meg.
A második részben megint a vitézi élet képeit láthatjuk, de most inkább a harc, a sebesülés, a fáradtság
képeit, a veszély, a kockázat kerül előtérbe. Ezzel – a
vers két részét összehasonlítva – finom aszimmetria
teremtődik meg. A hatodik versszak az ellenséggel való
megütközést festi le, a költő beleszövi az ősi, jellegzetesen magyar harcmodor leírását: a vesztésre álló sereg
megfutamodást színlel, majd jelre visszatámad, és győz.
A vitézi élet nehéz oldalát a paradoxonként megjelenő
metaforák érzékeltetik: a vitézek számára a mező a palota,
a lesből ellenségre támadás az iskola, a meleg, az éhség,
a szomjúság, a fáradtság a „mulatságuk”. A hetedik és a

TÖBB OLYAN CSOPORT, EGYESÜLET JÖTT LÉTRE
Magyarországon, amelyek megpróbálják újrateremteni
a régi történelmi korszakok életmódját, hangulatát. Az
egyik ilyen társaság például azt tűzte ki célul, hogy a
16. századi török hódoltság korát idézi fel a társadalmi
és vitézi élet fellelhető forrásai alapján, és a lehető leghitelesebben szeretnék bemutatni a végvári vitézek
életét, valamint a hozzájuk kapcsolódó könnyűlovas
harcmodort. Ennek érdekében széles körű kutatásokat
végeztek levéltárakban és múzeumokban: természetes
alapanyagú ruháikat eredeti szabásminták alapján varrják elsősorban kézzel, fegyvereiket pedig tárgyi leletek mintájára készítik. Az elkötelezett tagok interaktív
óvodai és iskolai órákon, hagyományőrző rendezvényeken, szimulált csatákon, ostromjátékokon mutatják
be végvári életet.

1.

A Juhász Gyula-idézetet értelmezve ismételjétek át, amit Balassi Bálint életéről tudtok!

2.

Készítsétek el az Egy katonaének képes filmforgatókönyvét!

3.

Fogalmazzátok meg tíz-tizenöt mondatban Balassi módjára, titeket mi köt a hazátokhoz!
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számára példaként szolgálhat. A versszak záró hasonlata
ismét az ember és természet harmóniáját mutatja, a
sólyom-kép („jó rárók”) a könnyedség, gyorsaság képzetét kelti.
A verszárlat, a 9. versszak az első és az ötödik strófa
képeit, hangulatiságát ötvözi. A lírai beszélő ismét
megszólítja a végvári vitézeket, a „dicséretes” jelzővel
emeli ki a hazáért hozott áldozat értékét. Az ötödik
versszakot idézi a jó hírnév említése. A természeti képekhez kapcsol vissza az áldáskérést hordozó hasonlat,
amely sok zsákmányszerző alkalmat kíván.

Balassi Bálint
istenes versei
„Nem tagadom, mert vétkeztem,
Hitemet gyakran megszegtem,
Rút, fertelmes volt életem.”
Balassi Bálint

Balassi Bálint a világi líra
első magyarul megszólaló
alkotója, aki a reneszánsz életöröm duhaj vitéze, a
teremtett világ önfeledt csodálója, az irodalom tudós
ismerője, s ugyanakkor a bűnbánat, a lelkiismeret-furdalás és az istenkeresés alázatos és reménykedő megszólaltatója. Sokan sokféleképpen közelítették meg a
szerelem és a hit vágyakozó lovagját; érdemeit és költői
nagyságát azonban senki nem vonja kétségbe.

SZÖVEGGYŰJTEMÉNY: 387–391.

Albrecht Dürer:
Imádkozó kéz, 1508

amelyek a költői önéletrajzot, a Balassi által tudatosan tervezett és szerkesztett Balassa-kódexet alkotják.
Érdekes megfigyelni, hogy a költő mennyire őrizte a
számszimbolika középkori hagyományát: 33 évesen
készíttetett magáról festményt; strófái az aab–ccb–ddb
rímekre épülnek; lírai önéletrajzát pedig feltehetően
3×33 költeményben tervezte megírni. Ahogy az előző
Az utókor értékelése
leckékből már tudjuk, az első két harminchármas
A tanítvány-utód, Rimay János a költői nyelv nagysze- egységet be is fejezte, ám a harmadik, az istenes versek
rűsége felől közelített: „Parnassus hegyére ez előtt nem gyűjteményéből csupán tíz számozatlan költemény
érkezhetett magyari nyelvünket [emelte föl]”. „Az első készült el.
magyar költő ő, ki eleven hagyományként élte túl magát
az irodalmi életben.” – írta Horváth János, arra utalva, A tíz számozatlan istenes vers
hogy Balassi hatása a népköltészetben is folytatódott A sorozat első négy darabja őszinte fogadkozás: ha Isten
(népszerűségét egyfelől épp ennek köszönhette), ugyan- kimenti őt a keserűvé vált Júlia-szerelem zavarából és
akkor követői a tudós humanistát és a petrarkista-tru- fájdalmából, megváltozik:
badúrköltészet képviselőjét látták benne, akárcsak a
Őt áldja énekszóm, s versemre okom
jelenkori Balassi-kutató, Horváth Iván.
legyen
csak Ő énnekem.
Balassi nem népies, inkább művelt és érzékeny poé
ta, aki szakít a Tinódi-féle énekverssel, ehelyett szöA negyedik vers a 148. zsoltár átköltése, majd három
vegverset alkot, mely elé odaírja ugyan az „ad notam”,
azaz „nótájára” jelzést, ám ez már nem zenei, hanem himnusz következik a Szentháromsághoz. E versekben
szövegritmikai jellemzőket takar.
ismét a hármas költői program fogalmazódik meg:
Balassi vallásos lírájának sajátosságai

„Bűnbánó és bujdosóénekeivel és némely psalmus-fordításával […] méltóképpen nyitja meg a nagy magyar lírikusok
gyönyörű sorát.” Horváth János értékelése szerint „vallásos versei sem egyházi énekek már, hanem egy világi ember vallásos költeményei”. Szerb Antal e költemények
bűnvalló személyességét tartja a legértékesebbnek, s
valóban, az őszinte megbánás, a szépítgetés nélküli
lírai önarckép megrendítő a befogadó számára is.
A zólyomi költő-nagyúr a lovagi eszményt követte:
a salus, azaz a testi-lelki egészség és üdv; az amor, a
szerelem és a virtus, vagyis a vitézség hármassága szabályozta életét. Nem nehéz ráismernünk a három nagy lírai
témakörre: az istenes, a szerelmes és a vitézi versekére,
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1. Az Szentháromságnak első személye,
Atyaisten dicsőséges felsége,
[…]
Tekints reám, ilyen veszett szegénre!
2. Az Szentháromságnak, kinek imádkoznak,
Kristus, másod személye!
[…]
Tehozzád kiáltok, ki katonád vagyok,
vigy, kérlek, vitézségre!
3. Az Szentháromságnak harmadik személye,
Szerelemnek Isten szerint gerjesztője,
Az jó házasságnak ki vagy bölcs szerzője,[…]

Három vers a bűnbánatról

A Bocsásd meg, Úristen… kezdetű, Kiben bűne bocsánatáért könyörgett akkor, hogy házasodni szándékozott,
megrendítő önvallomás, a vétkes lélek könyörgése
megbocsátásért és kegyelemért.
Az első hét strófa a bűnt és az emiatt érzett félelmet, sőt rettegést festi le erőteljes költői képekben:
lelkem terhe; bujdosik, mint madár a szélvészben; magát
Pokolra ejti; majd a 8–12. versszakban a bocsánat- és
kegyelemkérés szólal meg. Ebben a részben a lírai én
többször említi a sírást, könnyeket, zokogást, s a siralmas szép szókat, melyekkel Isten szánakozó irgalmába
ajánlaná magát. A jobb kezed kinyújtva-gondolat szép
visszhangja a 138. zsoltár 7. versének: „…kinyújtod
kezedet, és jobbod megszabadít engem.” Érdekes megnézni az utolsó három strófát: a 13. önmegszólítás (Térj
azért…), egyes szám 2. személyben; a 14. egyetemessé
tágítja a legfontosabb tanácsot (Higgyünk…), ezért
többes szám 1. személyű az ige; a 15. pedig személyes ref lexió a verselő helyzetére és magára a versre:
Éneklém ezeket megkeseredett szívvel, ismét egyes
szám első személyben. A záró sorok akusztikai
(b-alliteráció) és vizuális (a csata az ördöggelmetafora) hatása még drámaibbá teszi a gyötrődő én könyörgését.
A 148. zsoltár a mennyei és a teremtett világ
elhívása Isten dicsőítésére. Balassi e himnikus
versben gyönyörködve szólítja meg a mennyei
seregeket, az angyalokat, az égitesteket, vizeket,
természeti jelenségeket, növényeket és állatokat,
hogy dicsérjék az Urat, mert mindent ő teremtett:

Az ember is hálával és csodálattal tartozik Istennek:
először a fő népek, majd az öregek és fiatalok, végül pedig
a hívők szólíttatnak meg, azok, Kik leginkább vagytok
az ő szerelmébe. A szépségben tobzódó leírások igazi
reneszánsz festménnyé elevenítik a zsoltárt.
Adj már csendességet…

A vers a megfáradt lélek imája az Úrhoz; a bűnös
utolsó könyörgése irgalomért, bizakodásának alázatos
és reménykedő megfogalmazása a végtelen kegyelmű
Istenhez:
Nem kell kételkednem, sőt jót reménlenem
igéd szerint,
Megadod kedvesen, mit ígérsz kegyesen
hitem szerint…

A nyolc strófa egyszerű nyelvezete, elégikus hangneme közelebb hozza olvasójához a vívódó, istenkereső,
bűnbánó Balassi Bálintot.
AZ UTÓKOR NAGYRA BECSÜLI A KÖLTŐT: Madách
Imre, Juhász Gyula, Nagy László és Orbán Ottó is versben idézte fel alakját, Cseh Tamás pedig dalban örökítette meg Balassit.
1997-től minden évben kitüntetnek egy magyar
költőt a Balassi-emlékkarddal, 2002-től pedig olyan
külföldi szerzőket,
akik magyar verseket fordítanak saját
anyanyelvükre. A díj
egy középkori mintára készített szablya,
amelyet hagyományosan Bálint-napon,
február 14-én adnak
át a díjazottnak.

Szép halmok, zöld ággal ékesült kis dombok,
Fák, kik különb-különb szép gyümölcsöt hoztok,
S füvek, kik gyönyörű szaggal illatoztok,
Sok színben öltöző, tündöklő virágok,
Berkekben, cserékben vadak, ki lakoztok,
Örökké az Úrnak nevét kiáltsátok!

Majoros István:
Cseh Tamás szobra,
Budapest,
Szent Gellért tér,
2013

1.

Keressetek minél több közös vonást a három bűnbánati versben! Készítsetek táblázatot!

2.

Nézzetek utána, mi a Balassi Intézet feladata a magyar kultúrában!

3.

Hallgassátok meg Cseh Tamás Balassi című dalát az Utóirat című albumból (1987)!

4.

Mindenki mondjon egy-egy szót, ami eszébe jut Dürer képéről! Csoportosítsátok a kifejezéseket, és adjatok a csoportoknak címet!
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KITEKINTÉS

Talán már nem meglepő, hogy a himnuszok együtt
99 sort tesznek ki.
A Szentháromság-verseket három kétségekkel teli,
szomorú költemény követi: a költő úgy ítéli meg, hogy
lelke végképp elbukott, csak Isten megbocsátó kegyelmében bízhat.

PROJEKTMUNKA

Fekete István:
A koppányi aga testamentuma
„Az jó hírért, névért s az szép tisztességért ők mindent hátra hadnak,
Emberségről példát, vitézségről formát mindeneknek ők adnak…”
Balassi Bálint
A TELJES MŰVET!

OLVASD EL

Fekete István
SZÖVEGGYŰJTEMÉNY: 392–396.

A koppányi aga testamentuma, Fekete István első sikeres regénye, 1936-ban íródott. A háttérben a 16.
század végvári harcai állnak, valamint az a kérdés, hogy ebben a nehéz helyzetben melyik nép lehet
a magyarság szövetségese.
Dolgozzátok fel a regényszöveget tanárotok irányításával kooperatív csoportmunkában! Támaszkodjatok
a reneszánsz irodalmáról szerzett ismereteitekre! Munkátokat segíti, ha nem csak a szöveggyűjteményi részeket,
hanem a teljes regényszöveget is elolvassátok.
1.

Nézzétek meg Veres Krisztina Fekete István regénybe illő élete című dokumentumfilmjét! Ennek alapján készítsetek
posztert csomagolópapírra, amelyen bemutatjátok az életút fő állomásait!

2.

A regény belső ideje a 16. század. Készítsetek prezentációt a megírás koráról, 1936-ról!
Mennyiben hasonlít egymásra az időben távoli két korszak? Fogalmazzátok meg, miért választhatta az író ezt
a témát!

3.

Keressetek Balassi Bálint Egy katonaének című versével párhuzamba állítható jeleneteket a regényszövegből!
Idézetkártyákkal dolgozzatok!
Például:
„holott sebesedik, öl fog vitézkedik, homlokán vér lecsordul”
– Mondta a fene – morgott Bogics –, összevissza lotyognak ezek! Csak a fejem ne
fájna! Levághattam volna a kutyát, de gondoltam, élve hozom meg, hátha mond
valamit… de nem mondott.

4.

Készítsétek el kiscsoportokban Babocsai László, Bogics Markó és Kales Rudolf jellemtérképét! Négy-négy fontos
tulajdonságot emeljetek ki, és igazoljátok azokat két-két jelenettel! A jeleneteket mutassátok be állóképben!

5.

Válasszatok három idézetet Balassi Bálint Júliához szóló verseiből! Írjatok szerelmes levelet Babocsai László
nevében Aisának középmagyar nyelven! Illesszétek a levélszövegbe a Balassi-idézeteket!

6.

Rendezzétek be a fonódi vár könyvtárát! Milyen műveket gyűjtenétek össze a magyar és az európai reneszánsz
korszakából? Rendszerezzétek a műveket szerző, cím és műfaj szerint! Jól látható kártyákkal dolgozzatok!

7.

Nézzétek meg Zsurzs Éva A koppányi aga testamentuma című filmjét! Csomagolópapíron, kettéosztott naplóban
hasonlítsátok össze, milyen pontokon tér el a film a regényszövegtől!

16. századi magyar és török viseletek
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Összefoglaló kérdések, feladatok
1.

Hogyan kapcsolódnak az alábbi városnevek Janus Pannonius életéhez, költészetéhez?
Ferrara, Padova, Pécs, Róma, Velence, Zágráb

2.

Miért mondhatjuk, hogy Csezmiczei János „pannon költő”? Legalább három különböző érvet találjatok a
bizonyításra!

3.

Írjatok kétsoros epigrammát Mátyás királyhoz Janus Pannonius nevében!

4.

Milyen forrásokból táplálkozott Balassi Bálint szerelmi költészete? Készítsétek el, és töltsétek ki az ábrát!

SZERELMI
LÍRA

5.

Vessétek össze a Júlia- és a Célia-versek sajátosságait!
JÚLIA-VERSEK

CÉLIA-VERSEK

A nőalak ábrázolása
Hangulat
Epikus szál
Zeneiség
Verselés
Képek

6.

Kössétek össze a fordító nevét a fordított művel!
Újlaki Bálint

Vizsolyi Biblia

Komjáti Benedek

Újszövetség

Sylvester János

Hanaui Biblia

Károlyi Gáspár

Huszita Biblia

Szenczi M. Albert

Neovulgáta

Káldi György

Szent Pál levelei

7.

Énekeljétek el Balassi valamelyik – nektek tetsző – istenes versét; próbáljatok zenei kíséretet is alkotni a szöveghez!

8.

Nézzetek utána, mit jelentett a reneszánsz korban a 3-as, 7-es és a 40-es szám!

9.

Alkossátok meg keresztnevetek akrosztichonját úgy, hogy a sorokból valakinek szóló levél álljon össze! (Lehet
verses és prózai levél egyaránt.)

10.

Keressetek olyan verseket, amelyek témája a színház, színészet, színészek! Vitassátok meg a különböző művek
felfogását ebben a kérdésben!
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Elemzési segédletek
– Retorikai-stilisztikai
fogalom- és példatár
Szóképek

A szókép vagy más néven trópus úgy jön létre, hogy egy
tárgyat vagy jelenséget – valamilyen közös jegy alapján –
egy másik tárggyal vagy jelenséggel kapcsolatba hozunk,
hogy elképzelhetővé, szemléletessé tegyük, és fokozott
stílushatást érjünk el.
I. Egyszerű szóképek

Eugène Delacroix: Démoszthenész a tengernél szónokol, 1859

b)	
Térbeli érintkezésen alapuló: pl. „Csendes a
Metafora: két jelenség (tárgy, kép) külső-belső
ház” (Vörösmarty Mihály) – (ház: az ott lakó
hasonlóságán vagy hangulati egyezésén alapuló
emberek).
jelentésátvitel. A metafora a tárgyi elemet (azonoc)	
Időbeli érintkezésen alapuló: pl. a mai nap sok
sított) a vele valamilyen közös jegy alapján kapcsoörömöt hozott.
d)	
Ok és okozat felcserélése: pl. „két szeméből a
latba hozható képi elemmel (azonosító) azonosítja.
Pl. „A bánat? Egy nagy óceán.” (Petőfi Sándor) – bánat:
bánat ered” (Petőfi Sándor) –(bánat: könnyazonosított, óceán: azonosító, közös jegyek: mélycsepp).
ség, végtelenség stb. A közös jegy(ek) megtalálása
e)	
A lkotó és alkotása felcserélése, pl. elloptak egy
a befogadó feladata. A metafora annál hatásosabb,
Raffaellót – (egy Raffaello-festményt).
minél távolabbi asszociációkat ébreszt.
f)	
Elvont és konkrét dolog felcserélése, pl. „Mint
védője a keresztnek” (Madách Imre) – (kereszt:
a) Alakja szerint lehet:
•	teljes metafora: az azonosított és azonosító is
kereszténység).
megjelenik. Pl. „Senkiföldje egy csecsemő szeme”
Szinekdoché: logikai kapcsolaton alapuló névát(Pilinszky János);
vitel vagy névcsere.
•	egytagú metafora: csak az azonosító jelenik
meg. Pl. „Hé fiúk! amott ül egy túzok magában” Típusai:
(Arany János).
a)	
Pars pro toto (rész az egész helyett). Pl. „Küzb) Az azonosító (kép) szófaja szerint lehet:
dött a kéz, a szellem működött...” (Vörösmarty
• igei metafora: pl. az idő vágtat;
Mihály) – (az ember(ek) helyett kéz, szellem).
b)	
Totum pro parte (egész a rész helyett). Pl.
•	főnévi metafora: pl. hajad aranylomb;
„Homokkal egy vödörnyi óceánt / kerítek el a
• melléknévi metafora: pl. tövises csend.
semmi ellen.” (Nemes Nagy Ágnes) – (óceán
c) Alkalmazási területe szerint lehet:
víz helyett).
• köznyelvi metafora: pl. rohan az idő;
c)	
Nemfogalom a fajfogalom helyett: pl. ugatnak
• tudományos metafora: pl. ózonpajzs;
• költői metafora: pl. „nagy, álmos dzsungel volt
a négylábúak.
a lelkem” (József Attila).
d)	
Többes szám és egyes szám felcserélése: pl.
Metonímia: névátvitel vagy névcsere, amelynek
harcolt a török ellen; Mi, minden magyarok
alapja a megnevezett és a valóban jelölt (megnevekirálya.
zendő) dolog között lévő anyagbeli, térbeli, időbeli
e)	
Köznév a tulajdonnév helyett: jellegzetes melés egyéb érintkezés.
léknév vagy körülírás. Pl. „a legnagyobb magyar”
(Széchenyi István neve helyett).
Fajtái:
f)	
Tulajdonnév a köznév helyett: „fritzek” (a
a)	
A nyagbeli érintkezésen alapuló metonímia: pl.
németek helyett), „patópál” (a halogató ember
„A földet már őszi érc kaparja” (Babits Mihály) –
helyett).
(érc: eke).
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Megszemélyesítés: olyan (többnyire igei) metafoKakofemizmus: semleges jelentésárnyalatú hera, amely élettelen tárgyakat élő tulajdonságokkal
lyett pejoratív, durva szóhasználat. Pl. „Mit ugattok, mit haraptok / Engemet, hitvány ebek!” (Petőfi
ruház fel. Pl. „Ösztövér kútágas, hórihorgas gémmel
/ Mélyen néz a kútba s benne vizet kémel.” (Arany
Sándor).
János).
Szinesztézia (’együtt érzékelés’): különböző ér- Alakzatok
zékterületekhez tartozó jelenségeket társító szó- A szöveg stílusa a nyelvi elemek kiválasztásának és elkép. Pl. „Sűrű csönd ropog a havas mezőben.” (József rendezésének az eredménye. Csoportjai:
Attila)
I. Bővítésen alapuló alakzatok

II. Összetett szóképek

Allegória: egy irodalmi mű egészén vagy egy részletén végigvitt metafora vagy megszemélyesítés,
melynek során egy gondolat – teljesen vagy részben
– képsorrá alakul.
Lehet:
• Teljes allegória: amelyben a rejtett gondolatnak
nincs nyelvi nyoma, csak a képi síkot érzékeljük.
Pl. József Attila: Ős patkány terjeszt kórt…
• Vegyes allegória: amelyben a gondolati sík és a
képi sík is jelen van. Pl. Petőfi Sándor: Föltámadott
a tenger…
Szimbólum: olyan szókép, amelyben – szemben
az allegóriával – a képi és a gondolati sík között
nincs egyértelmű megfeleltethetőség, mindkét sík
megtartja önállóságát. A szimbólum esetében a
kifejező tárgyiasságok síkja éppúgy, mint a kifejezendő elvontságoké, összetett, többrétegű. Előbbi
a részletezettség vagy látomásosság által sejtet, az
utóbbi fogalmak sokasága, melyek megfejtése soha
nem lehet megnyugtatóan végleges. Pl. Ady Endre:
Az ős Kaján, Babits Mihály: Fekete ország.
III. Komplex kép

Olyan nyelvi kép, amely két vagy több, különböző alakzatokkal összekapcsolt elemi képnek az egymásra hatásából jön létre. Pl. „Jeges ágak között zörgő időt vajudik
az erdő.” (József Attila).
A szemléletesség egyéb költői eszközei

Hasonlat: egy jelenséget egy ettől eltérő, másik
jelenség segítségével világít meg a két jelenség közötti (többé-kevésbé rejtett) hasonlóság alapján.
Lehet:
a)	kötőszóval kifejezett, pl. „Mint komor bikáé,
olyan a járása.” (Arany János);
b) ragos formájú, pl. aranyként csillog.
Körülírás: a dolognak csak bizonyos körülményeire
utalunk több szóval, pl. a pohár fenekére nézett
’berúgott’, felvette a néhai nevet ’kimúlt’.
Eufemizmus: enyhítő, szépítő megfogalmazás, pl.
megboldogult (meghalt).

Alliteráció: szókezdő hangok ismétlődése. Pl.
keserves kín.
Rím: szavak, szóvégek hangzásbeli összecsengése
a szöveg határpontjain, általában a verssorok végén. A tiszta rím (teljes hangmegfelelés) azonos
magán- és mássalhangzókat jelent (élek-lélek), az
asszonánc (részleges hangmegfelelés) a rímelő
szótagokban azonos magánhangzót és eltérő vagy
rokon mássalhangzót jelent, pl. üresség-festék.
Enjambement: a mondat átlépése egyik verssorból
a következőbe, úgy, hogy a sorvég nyelvtani szerkezetet szakít ketté. Pl. „Mint alvadt vérdarabok, / úgy
hullnak eléd / ezek a szavak.” (József Attila).
Anafora: a stilisztikában egy szó vagy szócsoport
ismétlése egymást követő nyelvi vagy verstani egységek elején. Pl. „Milyen volt szőkesége, nem tudom
már… / Milyen volt szeme kékje, nem tudom már…”
(Juhász Gyula)
Epifora: szó, szintagma ismétlődése mondatok,
verssorok végén. Pl. „Künn a fagy közelít. / Öröm,
gond közelít /Karácsony közelít.” (Babits Mihály)
Figura etymologica: tőismétlés; azonos tövű,
de eltérő toldalékkal ellátott szavak összefűzése.
Pl. „halálnak halálával halsz” (Halotti beszéd és
könyörgés).
Fokozás: a rokon értelmű szavak láncszerű felsorolása, amelyben minden alkotóelemmel egyre nő
az érzelmi, jelentésbeli intenzitás. Pl. „S anyánkat,
ezt az édes jó anyát, / O Pistikám, szeresd, tiszteld,
imádd!” (Petőfi Sándor)
Késleltetés: a fontos gondolat kimondásának vis�szatartása. Pl. „ki először mondja ki azt a szót,[...]
kapunyitó, / szabadító drága szót, /hogy elég! hogy
elég! elég volt!” (Babits Mihály).
Halmozás: ugyanolyan mondatrészek ismétlése.
Pl. Kék, piros, sárga virágok nyílnak.
Poliszindeton: a kötőszók ismétlése vagy halmozása. Pl. „Most tél van és csend és hó és halál.” (Vörösmarty Mihály).
Közbevetés: egy gondolat (mondat) beékelése egy
másik gondolatba (mondatba). Pl. „De – Aranytól
tudjuk – a kis Hrúz Mária nem mindig ejtette tisztán
a magyar szót.” (Illyés Gyula).

187

Pleonazmus: szószaporítás. Pl. a saját két szememmel láttam.
Párhuzam: két, egymással összefüggő gondolat
hasonló szerkezetű megfogalmazása. Pl. „Elhull a
virág, eliramlik az élet…” (Petőfi Sándor).
Ellentét: két, egymással ellentétes gondolat hasonló
szerkezetű megfogalmazása. Pl. „Tízezer út zuhog
ki belőlem / Tízezer út suhan össze bennem.” (Szabó
Lőrinc).
Gondolatritmus: a mondatok részleges ismétlése,
paralelizmus. Pl. „Szemem könnytől árad, / szívem
bútól fárad.” (Ómagyar Mária-siralom).
II. Elhagyáson alapuló alakzatok

Ellipszis: szó vagy mondatrész kihagyása. Pl. „Mit
van tennem? olvasni tán...?” (Arany János).
Zeugma (’ráértés’): gondolatalakzat, melyben az
állítmány két alanyra más-más módon, egyikre
konkrét, a másikra pedig képes értelemben vonatkozik. Pl. „ Csak mécsvilágom s honszerelmem ég.”
(Petőfi Sándor).
Aszindeton: a kötőszók elhagyása. Pl. „Jöttem, láttam, győztem” (Julius Caesar).
Allúzió (célzás): elhagyáson alapuló, a kifejezés
tömörségét fokozó alakzat. Pl. „Nekünk Mohács
kell” (Ady Endre).
III. Felcserélésen alapuló alakzatok

Anagramma: a szöveg betűinek átcsoportosításával
alkotott új értelmű szöveg. Jókai Mór → Jó móka,
ír!
Palindrom: olyan szó, szószerkezet vagy mondat,
amely visszafelé olvasva is értelmes. Pl. Indul a
görög aludni.
Inverzió: a természetes (megszokott) szórendhez viszonyított szórendi csere, szokatlan szórend.
Pl. „Befed ez a kék ég, ha nem fed koporsó / Órám
tisztességes csak légyen utolsó.” (Zrínyi Miklós).
Chiazmus: egy szintagmának vagy mondatszerkezetnek fordított (tükrös) ismétlése egy mondaton vagy szövegrészen belül. Képlete: (a+b || b+a).
„Testvérünk voltál és lettél apánk.” (József Attila).
IV. Helyettesítésen alapuló alakzat

Irónia vagy hipokrízis (színlelés): a beszélő mást
mond, mint amit gondol. Lehet színlelt dicséret (valójában feddés) vagy álfeddés (valójában dicséret). Pl .
„Majd elfeledtem győri vitézségtek. / Mikor emeltek már
emlékszobort / A sok hős lábnak, mely ott úgy futott?”
(Petőfi Sándor), „»Toldit« most olvasom hatodszor.
Csakugyan nyomorú fércmű! Még vagy hatszor elolvasom az idén, hogy silányságát minél jobban fölfogjam.”
(Petőfi Sándor levele Arany Jánoshoz).

188

Túlzás (hiperbola): az eredeti szó, kifejezés helyett
egy erősen nagyított vagy erősen kicsinyített értelmű szót, kifejezést használ. Pl. „Te a nagy világnak /
Legnagyobb gyémántja!” (Petőfi Sándor).
V. Egyéb alakzatok

Archaizmus: korábbi korok felidézése nyelvi elemek
és más stíluseszközök segítségével. Célja: korfestés,
jellemzés, hangulat felidézése. Pl. „Állata őrzeni
négy alabárdost” (Arany János).
Neologizmus: nyelvi újítás, új szó, kifejezés. Pl.
feketepiac, agymosás.
Hapax legomenon (’egyszer olvasott’): olyan költői
szóteremtés, amely csak egyszer fordul elő a költő
életművében. Pl. „Plakátmagányban ázó éjjelek.”
(Pilinszky János).
Költői kérdés: a költő által feltett, választ nem váró,
nyitva hagyott kérdés. Pl. „…miért nő a fű, hogyha
majd leszárad? / miért szárad le, hogyha újra nő?”
(Babits Mihály).
Oximoron: egymásnak ellentmondó, illetve egymást kizáró szavak kapcsolata. Pl. „szeretlek, te édes
mostoha!” (József Attila).
Paradoxon: gondolatalakzat, amely látszólagos
képtelenséget, ellentmondó állítást tartalmaz. Pl.
„Nem mondhatom el senkinek, / Elmondom hát mindenkinek.” (Karinthy Frigyes).
Parafrázis: egy (ismertebb) irodalmi mű tematikus
vagy formai átköltése, újraírása. Pl. Tóth Krisztina
Porhó című verse József Attila Születésnapomra című
versének parafrázisa.
Intertextualitás (szövegköziség / szövegközöttiség): az a jelenség, amelyben az olvasó egy mű
és az azt megelőző vagy követő más művek között
fennálló összefüggéseket észleli. Sokféle eljárás
révén létrejöhet, ilyen pl. az idézés, az evokáció, a
parafrázis, a rájátszás, a reminiszcencia. Az utalástechnika a befogadó aktivitását igényli, hiszen a
jelenség érzékelése és értelmezése minden esetben
az olvasó feladata. Ilyen kapcsolat van például Márai
Sándor Halotti beszéd (1950) című verse és a Halotti
beszéd és könyörgés című, 12. századi szövegemlékünk között.
Evokáció: más szerzőktől származó részletek felidézése; a szavak, kifejezések olyan megválasztása,
hogy azok az ábrázolt kort, helyzetet, szereplőt
megidézzék. Pl. „Az ember gyönge: félve néz feléd, /
mint egykor a tanítvány mesterét, / Nehéz időkben
megtagad...” (Arany János).
Rájátszás: egy korábbi irodalmi stílus nyelvi sajátosságainak átvétele. Pl. Weöres Sándor: Psyché.

Elemzési segédletek
– Verstani fogalomés példatár
1. Alapfogalmak

Líra – A három nagy irodalmi műnem (líra, epika,
dráma) egyike, amely a lírai műfajok közös vonásait
gyűjti egybe. Elnevezése az ókori görög pengetős
hangszer (lyra) nevéből ered, és a műnem alá sorolt
műfajok zenei eredetére utal, de poétikai kereteit
csak a 18–19. század fordulóján dolgozták ki.
A lírai költeményeket hagyományosan a személyes
megszólalásmód, a narratíva (történetmesélés) hiánya, a jelenidejűség, a sűrített nyelvhasználat, illetve
a ritmikai és hangzásbeli megszerkesztettségből
adódó zeneiség jellemzi.
Vers – A latin versus (’szántás, barázda’) szóból ered,
ami a verssorok ismétlődésére utal. Olyan szövegtípus, amelyben a szerző a szavak kiválasztásakor
és elrendezésekor a zenei-ritmikai hatásra is épít.
A nem művészi szöveg is lehet verses formájú (pl.
reklámszöveg). A vers két fő ismérve a versritmus
(nem a rím, ezt a görög-latin költészet nem is ismerte) és a sorképzés.
Ritmus, versritmus – A ritmus térben és időben
kibontakozó szabályos váltakozás, rendszeres
ismétlődés.
A versritmus a nyelv spontán ritmusának tudatossá
tétele, a hangzó szöveg, azon belül is a szótagok valamely fizikai sajátosságára (pl. időtartam, hangerő
stb.) épülő rendszere.
Két fő ritmusalkotó tényező az időmérték és a hangsúly, ezek szabályos váltakozására épül az európai
költészet két fő versrendszere: az időmértékes verselés és a hangsúlyos (nálunk az ütemhangsúlyos)
verselés. Járulékos ritmustényező az alliteráció, a
rím és a szünet.
A metrikai, hangzásbeli szabályosságot nem alkalmazó költői szöveg a szabadvers, melynek ritmusát
a gondolatritmus (a hasonló szerkezetű mondatok
vagy mondatrészek ismétlődése) adja.
Verssor – A versszöveg metrikai, mondattani és
legfőképpen vizuális egysége, a versszak formai-tartalmi építőeleme.

Versszak (strófa) – Szakaszokra osztott (szakozott)
versben a sorok versszakokat alkotnak. A versszak
írásképileg üres sorokkal elválasztott, a vers szövegének egészében (többnyire) szabályosan ismétlődő,
legalább két sorból álló formai-ritmikai egység.
A versszakokra nem tagolt, egy tömbbe írt verset
szakozatlan versnek nevezzük.
2. Verselés, verselési típusok
2.1. Az ütemhangsúlyos (magyaros) verselés

Alapja a hangsúlyos és hangsúlytalan szótagok szabályos váltakozása.
Alapegysége az ütem. Az ütem fő eleme a hangsúlyos
szótag. (Ütemkezdő hangsúlytalan kötőszó vagy névelő
stb. esetén a hangsúly a 2-3. szótagra csúszik.)
Az ütemhatárt a szabályosan ismétlődő szóvégi szünetek adják, illetve a ritmikusan következő hangsúlyos
szótag határozza meg.
Az ütemhangsúlyos vers gyakran rímel.
Hangsúly – Egy szótag hangerőtöbblettel történő
kiemelése. A magyar nyelvben a szabályos hangsúly
a szó első szótagjára esik (mert nyelvünk kötött
hangsúlyú). A hangsúlyrendünkhöz illő ütemhangsúlyos verselés a hangsúlyok szabályos eloszlására
épül. A vershangsúly nem mindig esik egybe az
értelmi (vagy szó)hangsúllyal, mert az a költemény
ritmusát gépiessé, rigmusszerűvé tenné.
Ütem – Az ütem egy hangsúlyos (ez az ütem első
szótagja) és két-három hangsúlytalan szótagból áll.
A sorokat az ütemek száma és a sor szótagszáma
alapján nevezzük el. Pl.
Szeretnék / szántani kétütemű hatos,
Húzd rá cigány, / megittad az / árát háromütemű
tízes.
Felező versforma – Szótagszámláló és egyben
ütemhangsúlyos versforma, két egyenlő szótagszámú fél sorral. Pl.
Reszket a / bokor, mert 3/3-as osztású felező 6-os,
Ez világ / amilyen nagy 4/4-es osztású felező 8-as,
Hullatja levelét / az idő vén fája 6/6-os osztású felező
12-es.
Balassi-strófa – Ütemhangsúlyos sorfajtákból
létrehozott állandó strófaszerkezet. Sorváltozatai: 3,
6 és 9 soros strófa. Balassi 3 sorosként írta le a Saját
kezével írt versfüzérében. A sorok szótagszáma és
rímképlete a különböző írásmódoknak megfelelően
a következőképpen alakul:
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9 SOROS ÍRÁSMÓD
(SORVÉGI PÁRRÍMEKKEL)

6 SOROS ÍRÁSMÓD
(A PÁRATLAN, HOSSZÚ SOROKBAN BELSŐ
RÍMEKKEL)

3 SOROS ÍRÁSMÓD
(BELSŐ RÍMEK A SOROKBAN ÉS BOKORRÍMEK A SOROK
VÉGÉN)

6a

6a/6a

6a/6a/7b

6a

7b

6c/6c/7b

7b

6c/6c

6d/6d/7b

6c

7b

6c

6d/6d

7b

7b

6d
6d
7b

Pl. Balassi Bálint: Egy katonaének
Vitézek mi lehet
ez széles föld felett
szebb dolog az végeknél?
Holott kikeletkor
az sok szép madár szól,
kivel ember ugyan él;
Mező jó illatot,
az ég szép harmatot
ád, ki kedves mindennél.

Vitézek mi lehet ez széles föld felett
szebb dolog az végeknél?
Holott kikeletkor az sok szép madár szól,
kivel ember ugyan él;
Mező jó illatot, az ég szép harmatot
ád, ki kedves mindennél.

2.2. Az antik időmértékes verselés

Vitézek mi lehet ez széles föld felett szebb dolog az végeknél?
Holott kikeletkor az sok szép madár szól, kivel ember ugyan él;
Mező jó illatot, az ég szép harmatot ád, ki kedves mindennél.

A verslábak

Az időmértékes verselés alapegysége a versláb.
Az antik görög és latin költészet sorképzésének ritmikai A verslábak csoportosításának egyik szempontja az
elve. Alapja a hosszú és a rövid szótagok szabályos időtartamuk. Az időegység neve: mora. Megállapodás
szerint 1 rövid szótag = 1 mora, 1 hosszú szótag = 2 mora.
váltakozása.
Rövid szótagnak tekintjük az olyan szótagot, amely- A legg yakrabban használt verslábak 3 vagy 4 morásak.
A csoportosítás másik szempontja a versláb „iráben egy rövid magánhangzó után csak egy mássalhangnya”: emelkedőnek nevezzük az olyan verslábat, amelyzó következik. Jele: .
Hosszú szótagnak tekintjük az olyan szótagot, ben elől áll a rövid szótag, hátul a hosszú (pl. jambus,
amelyben a magánhangzó hosszú, vagy amelyben a anapesztus). Ereszkedőnek nevezzük az olyan verslábat,
magánhangzó után egynél több mássalhangzó követ- amelyben elől áll a hosszú és hátul a rövid (pl. trocheus,
daktilus). Egy sorban általában vagy csak emelkedő vagy
kezik. Jele: .
csak ereszkedő verslábak szoktak lenni.

Megjegyzések:
1. A verstanban a szótagot úgy definiáljuk, hogy magánhangzóval
kezdődik, és a következő magánhangzóig tart. Ezzel szemben
a nyelvtanban és a beszélők természetes nyelvérzékében (valamint a helyesírásban) a szótagok rendszerint egy (vagy több)
mássalhangzóval kezdődnek. Pl. Természetes szótagolás: i-roda-lom, gram-ma-ti-ka; verstani szótagolás: ir-od-al-om, (gr)
amm-at-ik-a.
2. A szótagok hosszúságának-rövidségének megállapításakor
minden verssort egy egységnek tekintünk (mintha egy szóba
lenne írva). Minden sor külön egység.
3. A kétjegyű betűvel írt hangok (sz, cs, ty stb.) természetesen
egy mássalhangzónak számítanak.
4. A határozott névelő (a, az) közömbös szótagnak számít; a költő
szükség szerint tekintheti akár hosszúnak, akár rövidnek (a
közömbös szótag jele: )
5. Ha a sor utolsó szótagja természettől rövid, a költő szükség
szerint tekintheti hosszúnak is, mivel a sorvégi szünet megnyújthatja.
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emelkedő
ereszkedő

3 morás

4 morás

jambus

anapesztus

trocheus

daktilus

Vannak helyettesítő verslábak is: (pyrrichius) és
(spondeus). Ezek általában nem képeznek önálló sort,
csak esetenként helyettesítik a többi verslábat. (A spondeus 3 és 4 morás verslábakat egyaránt helyettesíthet, a
pyrrichius inkább 3 morásakat helyettesít.)
Kólon – A verslábak egybekapcsolásából létrehozott
állandósult metrikai szerkezet, mely önálló sorként
is állhat vagy beépülhet egy hosszabb sorba (4 vagy
annál több morás). Pl.

emelkedő

lebegő

ereszkedő

ionicus a minore

choriambus

ionicus a maiore

Antik időmértékes verssorfajták

Hexameter – Hat verslábból áll. Az első négyben
a daktilusokat spondeus helyettesítheti. Szigorú
kötöttség, hogy az ötödik versláb csak daktilus lehet, a hatodik pedig két szótagos: spondeus vagy
trocheus. Pl. Homérosz: Odüsszeia.
Pentameter – Hat verslábból álló, daktilikus verssor,
melynek harmadik és hatodik lába csonka. A harmadik félláb után erős sormetszet, dierézis (jele: ||)
osztja két félsorra a pentametert. A daktilusokat csak
az első félsorban helyettesítheti spondeus, a második
félsor hagyományosan szigorúan daktilikus.
|
|
| ||
|
Metrikai képlete:
Önálló sorként ritkán fordul elő, inkább a disztichonok 2. soraként tűnik fel az antik időmértékes
költészetben.
Disztichon – Egy hexameterből (1. sor) és egy pentameterből (2. sor) álló sorpár (strófaszerkezet). (Eredetileg rímtelen, de a késő középkortól rímes formája
is ismert. A rímes disztichon neve: leoninus.) Pl. Szimónidész epigrammája a thermopülai hősöknek:
Itt nyugszunk, vándor, vidd hírül a spártaiaknak:
|
|
|
|
|
megcselekedtük, amit megkövetelt a haza.
|
| ||
|
|

(Ponori-Thewrewk Emil ford.)

Jambikus trimeter – háromszor két jambusból álló
sor. Az ógörög drámákban is szerepel. Pl. Babits
Mihály: Laodameia.
A Hóra visszahozza már a zöld tavaszt.
|
||
|
||
|
Anakreóni hetes – Negyedfeles (3 és fél verslábnyi)
jambikus sor, az anakreóni dalok hagyományos
formája. Pl. Anakreón: A nők azt mondogatják…
A nők azt mondogatják:
|

|

|

Anakreón, öreg vagy,
|

|

|

(Devecseri Gábor ford.)

Antik időmértékes strófaszerkezetek

Az ókori költészetben különféle verslábakból és kólonokból sajátos dallamú, meglehetősen összetett verssorok,

illetve ezekből strófák jöttek létre, melyeket a versíró hagyomány később állandósított. Ezeket az állandósult strófaszerkezeteket nem a bennük előforduló verslábakról
nevezték el, hanem „szerzői” nevet kaptak. (A szerzői név
nem azt jelenti, hogy az illető költő „találta fel” a formát,
csak azt, hogy az ő költészetében gyakori.)
Szapphói strófa – Négysoros strófaszerkezet.
Az első három sor szapphói sor, a negyedik adóniszi sor. Pl. Szapphó: Csillagok…
Csillagok szép hold körül égve ottfönn
||

újra elrejtik gyönyörű világuk,
||
hogyha megtelvén beragyogja földünk
||

fényes ezüstje.
(Devecseri Gábor ford.)

Alkaioszi strófa – Négysoros strófaszerkezet. Az első két sora alkaioszi tizenegyes (nagy
a lkaioszi sor):
||
. A 3. sor az
alkaioszi kilences (ötödfeles jambus, melynek első
és harmadik jambusát spondeus helyettesítheti):
. A strófa 4. sora az alkaioszi tízes (kis
alkaioszi sor):
. Pl. Alkaiosz: A hajó.
Immár a szél járása sem ismerős,
||
mert erre is hullám hegye hömpölyög,
||

amarra is, mi meg középen
csak vitetünk a sötét hajóval,
(Trencsényi-Waldapfel Imre ford.)

Aszklepiadészi strófa – Négysoros strófaszerkezet.
Első három sora kis aszklepiadészi sor:
||
, negyedik sora glükóneus:
.
Pl. Horatius: Parishoz, ki Helenét elrabolta.
Míg tengerhabokon vitte a hitszegő
||
Paris szép Helenét, ídai gyors hajón,
||
Nereus, bősz szeleit szidva: csituljanak,
||
így jósolt neki íszonyú
(Bede Anna ford.)
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2.3. A Nyugat-európai (rímes időmértékes) verselés

A görög és római költészet még nem, de a középkori
latin költészet már használt rímeket. Az újlatin, germán és szláv nyelvek rímes hangsúlyváltó verselése a
kötött hangsúlyú magyar nyelvben rímes időmértékes
verselésként honosodott meg a fordítások nyomán.
A nyugat-európai verselés sor- és strófafajtáinak gyakorlati verstechnikai kezelése jóval szabadabb, mint
az óklasszikai formáké. A rímes időmértékes verselés
formái többnyire homogén felépítésűek: egy verssoron
belül egyféle verslábat használnak, de sok helyen alkalmazható helyettesítő versláb. A jambusi és a trocheusi
versben az utolsó verslábat kivéve bármely pozícióban
állhat spondeus vagy pyrrichius, míg az anapesztusi
és a daktilikus versformákban többnyire a sorkezdő
pozícióban fordul elő helyettesítő láb.
Ebben a versrendszerben a sorokat az utolsó vers
lábról nevezzük el. Vannak jambikus, trochaikus, daktilusi, anapesztusi sorok, ezt előzi meg a verslábak száma
az elnevezésben (pl. ötös jambus, ötödfeles trocheus).
De az elnevezés előállhat a versláb-típus nevének és a
sor szótagszámának kapcsolatából is.
Pl. jambikus tízes (ötös jambikus sor); William
Shakespeare: LXXV. szonett.
Az vagy nekem, mint testnek a kenyér
|

|

|

|

(Szabó Lőrinc ford.)

Blank verse – rímtelen, ötös és hatodfeles (10 és 11
szótagos) jambusi sorok tetszőleges sorrendű szerepeltetése. Az angol reneszánsz dráma (Shakespeare)
hatására Európa szerte közkedveltté vált, magyarul
drámai jambusként is ismert. Képlete:
|
|
|
|
| . Pl. William Shakespeare: Hamlet,
dán királyfi.
Bár Hamlet, édes testvérünk, halála
Emléke még új, és ugy illenék,
Hogy gyászba hordjuk szívünket, s egész
Országunk egy bús homlokká boruljon
(Arany János ford.)

Alexandrin (Sándor-vers) – 12 szótagú (6/6 osztású), jambikus sorfajta, felező sormetszettel (ce
zúrával). Nevét a 12. századi ófrancia, verses Nagy
Sándor-regényről kapta.
| | || | |
Képlete:
Nibelungi sor – 13 szótagú (7/6 osztású), jambikus sor, sormetszettel. A 13. századi Nibelung-ének
formája. Képlete: | | | || | |
Nibelungizált alexandrin – 12–14 szótagú, két
félsorra tagolódó jambikus verssor. A sorképlet legtöbbször 7|6 osztású ( | | | || | |
), de előfordul 7|7, 6|7 vagy 6|6 osztású is. Pl. Walter
von der Vogelweide: Ó jaj, hogy eltűnt minden…

Jambikus tizenegyes (hatodfeles jambikus sor);
Francesco Petrarca: Most őrült vágyam.

Ó jaj, hogy eltűnt minden, hogy hullt le évre év!
Éltem valóban én, vagy álmodtam itt elébb?
(Radnóti Miklós ford.)

S ha pányva fogja, zabla tartja féken
|
|
|
|
|

Jambusi sorokból álló strófa- és versszerkezetek

(Baranyi Ferenc ford.)

Jambusi sorfajták

Ambroziánus sor – négyes jambus, az ötödik szótag utáni cezúrával (penthemimerész). Nevét Szent
Ambrus milánói püspökről kapta. Egy versszak
négy sorból, a vers nyolc strófából áll. Eredetileg
rímtelen forma. Képlete:
|
| || |
.
Pl. Szent Ambrus: Esti ima.
Isten, te mindentalkotó,
egek vezére, aki dús
fénnyel ruházod a napot,
álom-malaszttal a vak éjt,
(Babits Mihály ford.)
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Tercina – ötös és hatodfeles jambusi sorokból álló,
három soros strófaszerkezet. A strófákat láncszerűen végighúzódó rímképlet kapcsolja egybe: az 1.
és a 3. sor egymással, a 2. sor mindig a következő
versszak 1. és 3. sorával rímel. Rímképlete: aba, bcb,
cdc… stb. Pl. Dante: Isteni színjáték.
Az emberélet útjának felén
egy nagy sötétlő erdőbe jutottam,
mivel az igaz útat nem lelém.
Ó, szörnyü elbeszélni mi van ottan,
s milyen e sűrü, kúsza, vad vadon:
már rágondolva reszketek legottan.
(Babits Mihály ford.)

Szonett – provanszál-francia-olasz népi eredetű
dalforma, melynek formai kötöttségei a 13. századra
szilárdultak meg. 14 soros, jambikus versforma,

melynek első nyolc és utolsó hat sora között hagyományosan tartalmi ellentét feszül. Két alaptípusa:
Az olasz (petrarcai) szonett: ötös és hatodfeles
jambusi sorokból áll. 14 sora négy strófára oszlik: két
négysoros versszakot (quartinát) két háromsoros
versszak (tercina) követ. Rímszerkezetének számos
változata jött létre, de eredeti formájában a quartinák ölelkező rímképletet (abba, abba) követnek, míg
a tercinák rímképlete a tercina strófaszerkezetéhez
hasonló (cdc, dcd). Petrarca egyik újítása, hogy nála
csak az utolsó strófa képez tartalmi ellentétet és hoz
új gondolati elemet az előző versszakokhoz képest.
Pl. Francesco Petrarca: Pó, földi kérgem bárhogy is
sodorjad…
Az angol (shakespeare-i) szonett: ötös jambusi
sorokból áll, melyek nem tagolódnak strófákra;
a verset általában egy tömbbe (szakozatlanul)
nyomtatják, de a rímképlet (abab cdcd efe fgg)
és a tipográfia révén követhető a versforma belső
tagolódása. Az utolsó két (páros rímű) sort bekezdés különíti el az első 12 (keresztrímes) sortól,

érzékeltetve ezzel a két szerkezeti egység között
beálló, tartalmi-gondolati fordulatot. Pl. William
Shakespeare: LXXV. szonett.
Ballada – 13. századi versforma (nem azonos a
ballada műfajjal), neve az olasz ballare (’táncolni’)
szóból ered. Felépítése: három (esetleg hat) hasonló
formájú, refrénnel végződő versszak után egy rövidebb ajánlás következik, a refrén ismétlésével vagy
variánsával, melynek megszólítottja egy herceg,
hercegnő vagy más méltóság.
Formai változatai:
Egyszerű ballada (4 strófás) – a háromszor 8 sort
egy 4 soros ajánlás követi. Négyes és ötödfeles jambusi sorok alkotják. A strófák rímképlete: ababbcbc
(az ajánlásé: bcbc). Pl. Villon: Ballada a párizsi
nőkhöz.
Kettős ballada (6 strófás) – a hat 8 soros strófát általában nem követi ajánlás. Négyes és ötödfeles jambusi sorok alkotják. A strófák rímképlete: ababbcbc.
Pl. Villon: Kettős ballada a bolond szerelemről.
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Idegen szavak kiejtési
mutatója
Abbey, Edwin Austin (angol) [edvin ósztin ebi]
Abélard, Pierre (francia) [pier abelár]
Acciaiuoli, Donato (olasz) [donátó accsajuóli]
Action Comics (angol) [eksön komiksz]
Aeneas (latin) [éneász]
Aeneis (latin) [éneisz]
Alsloot, Denijs van (flamand) [denejsz fan aszloot]
Anonymus (latin) [anonimusz]
Appius Claudius Caecus (latin) [appiusz klaudiusz cékusz]
Aquinói (Szent Tamás) [akvinói]
Assisi (Szent Ferenc) [assziszi]
Avignon (francia) [avinyon]
Bacon, Roger (angol) [rodzsör békön]
Balzac, Honoré de (francia) [onoré dö balzak]
Baudelaire, Charles (francia) [sárl bodler]
Beatrice (olasz) [beatricse]
Belleforest, François de (francia) [franszoá dö bellforeszt]
Benlliure y Gil, José (spanyol) [hoszé benliúre i hil]
Bibliotheca Corviniana (latin) [bibliotéka korviniána]
blank verse (angol) [blenk vörsz]
Boccaccio, Giovanni (olasz) [dzsovanni bokaccsó]
Botticelli, Sandro (olasz) [szandro boticselli]
Braille (francia) [brájj]
Brooke, Arthur (angol) [oför bruk]
Brown, Ford Madox (angol) [ford medöksz braun]
Bruegel, Pieter (flamand) [pitörr brőhó]
Brunelleschi, Filippo (olasz) [filippó brunelleszki]
Buffon, Georges-Louis Leclerc de (francia) [zsorzs lui löklerk dö
büffon]
Bulleid, George Lawrence (angol) [dzsordzs lórensz bullid]
Camus, Albert (francia) [alber kámü]
Çanakkale (török) [csanakkale]
Capulet [kapulet]
Caravaggio, Michelangelo Merisi da (olasz) [mihelandzseló meriszi da karavadzsó]
Catullus (latin) [katullusz]
Celano (olasz) [cselano]
Cimabue (olasz) [csimabue]
Cipolla (olasz) [csipolla]
Clairvaux (francia) [klervó]
Claudel, Paul (francia) [pol klodel]
Cluny (francia) [klüni]
Colonne, Émile (francia) [émil kolonn]
commedia dell’arte (olasz) [komedia del arte]
comprendre c’est tout pardonner (francia) [komprandr sze tu
pardonné]
danse macabre (francia) [dansz makábr]
Debussy, Claude (francia) [klód döbüsszi]
Delacroix, Eugène (francia) [özsen dölákroá]
Delphoi (görög) [delfoj]
Dies irae (latin) [diesz íré]
dolce stil nuovo (olasz) [dolcse sztil nuovo]
Duccio di Buoninsegna (olasz) [duccsó di buoninszenya]
Emmanuel, Pierre (francia) [pier emánüel]
Eschenbach, Wolfram von [volfrám fon esenbah]
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Esquilinus (latin) [eszkvilinusz]
Eyck, Jan van (flamand) [jan fan ejk]
fabliau (francia) [fáblió]
fasces (latin) [fászcész]
Ficino, Marsilio (olasz) [marsziljo ficsíno]
Flaubert, Gustave (francia) [güsztáv flober]
Fortinbras [fortinbrasz]
France, Marie de (francia) [mári dö fransz]
Frías y Escalante, Juan Antonio de (spanyol) [huán antonio dö
friász i eszkálánte]
Frye, Northrop (angol) [norszrop fráj]
Gesta Hungarorum (latin) [geszta hungarórum]
Giorgione (olasz) [dzsordzsone]
Giotto (olasz) [dzsottó]
Globe (angol) [glób]
Godward, John William (angol) [dzson viliem godvód]
Goethe, Johann Wolfgang (német) [johan volfgang gőte]
Gounod, Charles (francia) [sárl gunó]
Gower, Ronald (angol) [ronald gauer]
Gozzoli, Benozzo (olasz) [benodzó godzoli]
Guccio (olasz) [guccsó]
Guildenstern [gildenstern]
Guinevra [dzsinívra]
Harriet, Fulchran-Jean (francia) [fülsran zsan arrié]
Hathaway, Anne (angol) [en hedövéj]
Hersent-Mauduit, Louise Marie-Jeanne (francia) [luiz mári-zsánn
erszan módüi]
Horatius (latin) [horáciusz]
Hugo, Victor (francia) [viktor ügó]
Hussey, Olivia (angol) [olivia hászi]
Huxley, Aldous (angol) [óldösz hákszli]
Ingres, Jean Auguste Dominique (francia) [zsan ogüszt dominik
engr]
Kierkegaard, Søren (dán) [szören kirkegárd]
La Fontaine (francia) [lafonten]
Laertes [láertész]
Lancelot (francia) [lanszelot]
Lefebvre, Jules (francia) [zsül löfevr]
Leighton, Frederic (angol) [frederik léjtön]
Leuven (flamand) [lőven]
Lewis, Clive Staples (angol) [klájv sztéjplz lúisz]
Lisieux (francia) [liziő]
Loges, François des (francia) [franszoá dé lózs]
Lord Chamberlain’s Men (angol) [lord csembörléjnz men]
Lucretius (latin) [lukréciusz]
Lycidas (görög) [lükidász]
Lyra Belacqua (angol) [lájrá bölákva]
Maecenas (latin) [mécénasz]
Mantegna, Andrea (olasz) [andrea mantennya]
Margot (francia) [margó]
Martialis (latin) [marciálisz]
Masaccio (olasz) [maszaccsó]
Matsch, Franz von (német) [franc fon macs]
Mercutio [merkúció]
miles Christi (latin) [milesz kriszti]

Millais, John Everett (angol) [dzsón evrit miléj]
Minnesang (német) [minezang]
minnesänger (német) [minezenger]
Moeris (görög) [mőjrisz]
Mont Ventoux (francia) [mon vantu]
Montague [montagu]
Montaigne, Michel de (francia) [misel dö monteny]
Montcorbier, François de (francia) [franszöá dö monkorbié]
Moyaux, Constant (francia) [konsztan moájó]
Natoire, Charles-Joseph (francia) [sárl zsozef natoár]
Nicolas Boileau-Déspreaux (francia) [nikolá boáló-dépréó]
nugae (latin) [nugé]
Oresme, Nicole (francia) [nikol orem]
Orléans, Charles d’ (francia) [sárl dorléan]
Painter, William (angol) [viliem péntör]
Paolo, Giovanni di (olasz) [dzsovanni di paoló]
peccatum (latin) [pekkátum]
Petrarca, Francesco (olasz) [francseszkó petrarka]
Phaedrus (görög) [fédrusz]
Pheidiasz (görög) [fejdiász]
planctus (latin) [planktusz]
poeta doctus (latin) [poéta doktusz]
Popin (francia) [popen]
Provence (francia) [provansz]
Prudentius (latin) [prudenciusz]
Pujol, Abel de (francia) [ábel dö püzsol]
Purcell, Henry (angol) [henri pörszl]
Quincy, Quatremère de (francia) [kátrömer dö kenszi]
Raffaello Sanzio (olasz) [raffaelló szanció]
Raguier, Jacques (francia) [zsák rágié]
Ronsard, Pierre de (francia) [pier dö ronszár]
Rosencrantz [rózenkranc]
Rousseau, Jean-Jacques (francia) [zsan-zsák russzó]

Rowling, Joanne Kathleen (angol) [dzsóen keszlín róling]
sacer, sacra, sacrum (latin) [szacer, szakra, szakrum]
Schliemann, Heinrich (német) [hájnrih slíman]
Shakespeare, William (angol) [viliem sékszpír]
Siemiginowski-Eleuter, Jerzy (lengyel) [jezsi semidzsinovszki
eleuter]
Spartali Stillman, Marie (görög / angol) [mari szpartali sztilmen]
Stratford-upon-Avon (angol) [sztretford-apon-éjvn]
Stwórca (lengyel) [sztfurca]
sunt lacrimae rerum (latin) [szunt lakrimé rérum]
Szophoklész (görög) [szofoklész]
Tolkien, John Ronald Reuel (angol) [dzson ronald rúl tolkín]
Tours (francia) [túr]
trobairitz (provanszál) [truvajric]
Troyes, Chrétien de (francia) [krétyien dö troá]
twórca (lengyel) [tfurca]
Verhaecht, Tobias (flamand) [tobiasz ferhaht]
Verrocchio (olasz) [verrokkió]
Vidal, Henri (francia) [anri vidál]
Villon, François (francia) [franszoá vijjon]
Villon, Guillaume de (francia) [gijjom dö vijjon]
Vogelweide, Walter von der (német) [valter fon der fogelvajde]
Voragine, Jacobus de (latin) [jakobusz de vorágine]
walesi [velszi]
Watchmen (angol) [vocsmen]
Waterhouse, John William (angol) [dzsón viliem vótörhausz]
Weyden, Rogier van der (holland) [rogir fon der vájdö]
Whiting, Leonard (angol) [lenörd vájting]
Wordsworth, William (angol) [viliem vördszvörsz]
Yggdrasil (skandináv) [üktraszil]
Ymir (skandináv) [ümil]
Yvain (francia) [iven]
Zeffirelli, Franco (olasz) [frankó ceffirelli]
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Fogalomtár
akrosztichon: a versfők összeolvasásából létrejövő szó. A középkor és a reneszánsz kedvelt költői játéka (pl. Villoné).
alakzat (figura): stíluselem, mely a költői nyelv sajátos szóés gondolati építkezésén alapul. Megkülönböztethetünk
szóalakzatokat (pl. ismétlés) és gondolatalakzatokat (pl.
irónia).
alba: a középkori lovagi líra műfaja. Hajnali dal, melynek témája
a szerelmesek elválása.
alkaioszi strófa: ld. Verstani fogalom- és példatár, 191. oldal.
állandó díszítő jelző: ld. epitheton ornans
allegória: ld. Retorikai-stilisztikai fogalom- és példatár, 187. oldal.
allegorikus: jelképes, képletes.
állószínpad (szimultán színpad): a középkori misztériumjátékok nagyméretű színpada, amely egyszerre több színteret
is magában foglalt. A nézők egy jelenet megtekintése után
átvonultak a következő színpadképhez.
anafora: ld. Retorikai-stilisztikai fogalom- és példatár, 187. oldal.
anekdota (’kiadatlan’): rövid, tréfás, csattanóval záruló történet.
Általában közismert személyről vagy eseményről szól.
antikvitás: az ókori görög és római társadalmak kultúrája, művészete és emberszemlélete.
apokaliptikus irodalom: az apokalipszis az ókori héber és az
ókeresztény irodalom műfaja. Látomás vagy kinyilatkoztatás
formájában mutatja be a jövőt. Pl. Jelenések könyve.
apokrif (’rejtett, titkos’): zsidó és ókeresztény iratok, amelyeket
nem kanonizáltak. Pl. Mária evangéliuma.
aposztrophé: retorikai alakzat. A beszélő elfordul a valódi címzettől, és egy élettelen dologhoz beszél. Pl. Petrarca: Ti szerencsés füvek…
arany közép (arany középszer): mértéktartás, a szélsőségeket
elutasító magatartáseszmény, mely nem tévesztendő össze
a középszerűséggel.
archaizmus: ld. Retorikai-stilisztikai fogalom- és példatár, 188.
oldal.
ars poetica (’költői mesterség’): költői hitvallás; az alkotó a költészeti nézeteit fogalmazza meg.
Balassa-kódex: a 17. században keletkezett kéziratos könyv,
Balassi Bálint verseinek legteljesebb gyűjteménye.
Balassi-strófa: ld. Verstani fogalom- és példatár, 189. oldal.
ballada: 1) műfaj: eredetileg ősi népköltészeti műfaj. A műballada a romantika korában lett népszerű. Cselekménye sűrített,
elbeszélésmódja szaggatott (balladai homály jellemzi). Párbeszédekből vagy monológokból áll. Rendszerint tragikus
témát dolgoz fel. 2) forma: ld. Verstani fogalom- és példatár,
193. oldal.
Biblia (görög biblion ’könyv’): a keresztény vallás szent könyve.
Megtalálhatók benne az irodalmi műfajok kezdeti formái, pl.
elbeszélés, példázat, himnusz, dal.
Bibliotheca Corviniana: Hunyadi Mátyás budai könyvtára. Az
innen származó kódexek a korvinák, melyek címlapjára a
hollós királyi címert festették (latin corvus ’holló’).
blank verse: ld. drámai jambus
boldogságmondás: irodalmi műfaj. Bevezető formulája: „Boldog,
aki… / Boldogok, akik…”. Az ilyen típusú bölcs mondásokat
az ókorban is használták, illetve a Bibliában is találkozhatunk
velük.
bosszúdráma: ókori eredetű, az angol reneszánsz dráma idején
is kedvelt drámatípus. Fő konfliktusmotívuma a gyilkosság
megtorlására kigondolt vagy végrehajtott bosszú. Pl. Shakespeare: Hamlet.
Braille-írás: egy vak francia tanár, Louis Braille által a vakok és
gyengénlátók számára kifejlesztett írás.
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breton mondakör: az Arthur király alakja köré szőtt kelta eredetű
mondák összessége.
búcsúvers: a búcsúzás témájában írt alkalmi költemény.
bukolikus költészet (pásztorköltészet): a pásztorok mindennapjait mutatja be párbeszédes, hexameteres formában.
canzone (’ének’): 1) a középkorban az olasz vagy provanszál
nyelvű, a szerelmet magasztaló dal; 2) 13. századi versforma,
amely Petrarca nyomán terjedt el.
carmen (’ének, dal’): a római irodalomban kezdetben így nevezték az ünnepélyes prózában írt szöveget, később pedig
minden énekelt dal megjelölésére használták.
commedia dell’arte (’hivatásosok színjátéka’): vándorszínészek
által előadott rögtönzött színjáték, mely a 16. században
alakult ki Itáliában.
dal: személyes jellegű lírai műfaj, melyben a lírai én közvetlenül
szólal meg. Általában rövid terjedelmű és egyszerű szerkezetű alkotás.
danse macabre (haláltánc): késő középkori eredetű allegorikus
műfaj. Figyelmezteti az élőket a halálra, amely rendszerint
csontváz formájában táncba viszi, majd sírba kényszeríti őket.
deus ex machina (isteni beavatkozás): természetfölötti lények
beavatkozása az emberek életébe.
dialógus: a drámai művekre jellemző párbeszédes forma.
dikció (’mondás’): 1) eredetileg beszéd vagy szónoklat; 2) később
a drámai szereplő szövegmondása.
disztichon: ld. Verstani fogalom- és példatár, 191. oldal.
dithürambosz: dicsőítő költemény; Dionüszosz isten tiszteletére
előadott zenés műfaj.
dobozregény: az első és utolsó fejezet kötött, a köztes fejezetek
sorrendjét az olvasó dönti el. Az első ilyen regényt doboz
formában adták ki (Bryan Stanley Johnson: Szerencsétlenek).
dolce stil nuovo (’édes új stílus’): 13. századi itáliai irodalmi
irányzat. Jellemző témája a szerelem. Fontos benne az önjellemzés. Képviselői (pl. Dante) a szeretett nőt angyalként
ábrázolták, a szerelmet pedig égi vonzalomként.
drámai alaphelyzet: akkor keletkezik, amikor az ellenfél megakadályozza a főhős elveinek az érvényesülését.
drámai jambus (blank verse): ld. Verstani fogalom- és példatár,
192. oldal.
drámaverseny: a nagy Dionüszia központi eseménye. Kezdetben csak a tragédiaírók vettek rajta részt egy tetralógiával,
később a komédiaírók is pályáztak egy-egy darabbal.
ekloga (’szemelvény, válogatás’): pásztori témájú dialogikus
vagy monologikus mű.
elégia: eredetileg minden hosszabb, disztichonban írt művet
így neveztek, és fuvolakísérettel adtak elő. Újkori jelentése:
fájdalmas tárgyról szóló, belenyugvó hangvételű költemény.
enumeráció (seregszemle): eposzi kellék; a hősök és családjaik
bemutatása, illetve az ellentétes erők felvonultatása, a
köztük lévő mennyiségi és minőségi különbségek leírása.
epigon (görög ’utód, utána születő’): olyan művész vagy író, aki
egy jelentős előd vagy irányzat stílusának, témaválasztásának gyakran csak a szembetűnő sajátosságait utánozta.
epigramma (’felirat’): eredetileg disztichonban íródott rövid,
tömör mű. Későbbi jelentése: bölcs gondolat tömören ös�szefoglalva, csattanóval zárva.
episztola (irodalmi, költői levél): a magánlevéltől eltérően írója
nagyobb nyilvánosságnak szánja, például tanító célzattal.
epitheton ornans: eposzi kellék; állandó díszítő jelző. Természeti
jelenségek és hősök jellemzésére használt stíluseszköz.
epizód: elbeszélő vagy drámai műben a főcselekménnyel lazán
összefüggő mellékesemény, kitérő.

eposz: nagy terjedelmű elbeszélő költemény, melynek hőse
rendkívüli képességekkel rendelkezik, és istenek is segítik.
eposzi kellékek: a klasszikus eposz állandó elemei (invokáció,
propozíció, in medias res-kezdés, enumeráció, deus ex
machina, retardáció, peroráció).
eredetlegenda: a világ, az emberek, az állat- és a növényvilág
eredetéről szóló csodás elbeszélés.
esszé (francia ’kísérlet’): átmeneti műfaj; az értekezés és a szépirodalom módszereit ötvözi.
esztétika: a szépség törvényszerűségeivel, a művészetek elméletével foglalkozó filozófiai tudomány.
esztétikai élmény: a műalkotás befogadása során az emberben
lejátszódó érzelmi, gondolati folyamatok összessége.
evangélisták: az evangéliumok szerzői. Név szerint: Máté, Márk,
Lukács és János.
evangélium (’jó hír, örömhír’): az Újszövetség első négy könyve,
mely Jézus életét és tanítását írja le.
exemplum: erkölcsi vagy vallási tanulságot példázó elbeszélés.
exodikon: a görög dráma része; a kórus kivonulása közben
énekelt kardal. Megfogalmazza a mű tanulságát.
exodosz: a görög dráma része, végkifejlet, befejezés; az utolsó
állódalt követő dialogikus rész.
fabliau: középkori, francia eredetű, nyers, vaskos humorú, erotikus témájú verses elbeszélés.
fabula: tanító szándékú mese állatszereplőkkel.
fantasy: 20. századi műfaj. A mítoszokra emlékeztető, alternatív
világokat teremt, amelyekben sajátos törvényszerűségek
uralkodnak. Pl. Tolkien: A Gyűrűk Ura.
fantasztikum: esztétikai minőség. Az írói képzelet által megalkotott jelenség elveszti kapcsolatát a valósággal. Ezt
képtelenségnek érezzük, ám épp így képes megragadni a
valóság egy lényeges sajátosságát.
figura etymologica: ld. Retorikai-stilisztikai fogalom- és példatár,
187. oldal.
fikció (’kitalálás’): a valóságban nem létező tény, helyzet stb.
feltevése, amely a valóság pontosabb megismeréséhez vezet.
fiktív levél: nem elküldésre szánt, esetleg kitalált személyhez
címzett (vagy kitalált személy nevében írt), levélformát alkalmazó irodalmi műfaj.
folklór: a népművészeti produktumok és hagyományok, népszokások összefoglaló neve. Régebben a paraszti kultúrához kötődött, ma beszélhetünk városi folklórról is (pl.
rap, graffiti).
geszta: szépirodalmi igénnyel megírt, latin nyelvű, középkori
történeti mű. A valóságba mondai elemeket is vegyít. Pl.
Képes Krónika.
gregorián: Nagy Szent Gergely (540–604) pápáról elnevezett
egyházzenei stílus. Elsősorban latin nyelvű, egyszólamú,
hangszeres kíséret nélküli éneklés jellemzi.
haláltánc: ld. danse macabre
hagiográfia: a szentek életével, értékelésével, haláluk utáni hatásukkal és tiszteletükkel foglalkozó tudomány.
hármas egység: a hely, az idő és a cselekmény egysége. A dráma
változatlan színhelyen, egy napon belül történik, és cselekménye egy szálon fut.
hét szabad művészet: a középkori egyetemi tanulmányok
anyaga. Két részre bontható: a) a szöveggel foglalkozó
tudományok (grammatika, retorika, dialektika); b) a többi
tudományág (csillagászat, számtan, mértan, zene).
hexameter: ld. Verstani fogalom- és példatár, 191. oldal.
hiányalakzat (kihagyásalakzat): epikus művekben egy-egy cselekményelem elhallgatása vagy mellőzése, amelyre az olvasó
felfigyelhet, s amely befolyásolhatja a mű értelmezését.
himnusz (’dicséret, magasztalás’): az óda válfaja. Egy istenség,
elvont eszme, természeti erő vagy isteni tulajdonságokkal
felruházott ember dicsérete.
hipertext (hiperszöveg): a digitális technika segítségével hálózatosan épülő nyitott, illetve zárt szövegrendszer.

históriás ének (újságoló ének): verses formájú, történeti tárgyú
epikai műfaj. Témáját a jelen vagy a közelmúlt nagy jelentőségű eseményeiből merítette.
hitvitázó dráma: párbeszédes formában megírt katolikus–protestáns hitvita.
hősi ének: szájhagyomány útján terjedő nagyepikai műfaj, amely
ének formájában mutatja be a hősök életét. Elterjedt európai
formája az eposz.
humanizmus: a reneszánsz világnézete, egyéniségkultusz, világiasság. A túlvilág helyett az ember és a földi élet kérdései
kerültek középpontba.
huszita helyesírás: a 15. században kialakult mellékjeles helyesírás. Minden hangot külön betű jelöl, a latin ábécéből hiányzó betűket mellékjelekkel ellátott betűk pótolják.
iambosz: görög lírai műfaj; zenei kíséret nélküli, minden hibát
támadó, gúnyos vers.
improvizáció: rögtönzés; olyan előadás, amelyre előzetesen nem
készültek fel.
in medias res-kezdés: eposzi kellék; a dolgok közepébe vágás.
interludium (’közjáték’): a színielőadás szüneteiben előadott
pantomim vagy szöveges jelenet. Általában az előadott
cselekménnyel ellentétes hangulata volt.
intertextualitás ld. Retorikai-stilisztikai fogalom- és példatár, 188.
oldal.
invokáció (segélykérés): eposzi kellék; fohászkodás a múzsához
vagy egy istenséghez.
ionicus a minore: ld. Verstani fogalom- és példatár, 191. oldal.
írásbeliség: a kulturális tartalmak, társadalmi és gazdasági jelenségek írásjelekkel történő rögzítése. Az irodalom fontos feltétele, de nélküle is születhetnek művek, pl. a népköltészet.
irónia: ld. Retorikai-stilisztikai fogalom- és példatár, 188. oldal.
iskoladráma: kezdetben latin nyelvű, bibliai vagy történeti témájú, erkölcsi célzatú darab. Általában egy tanár írta, és a
diákok adták elő.
isteni beavatkozás: ld. deus ex machina
jellemfejlődés: a hős személyiségének változása, hagyományos
értelemben pozitív irányba.
jeremiád: Jeremiás prófétáról elnevezett, az ő modorában írt
panaszos hangvételű siratóének.
jokulátor: előadását zenével kísérő énekmondó. Anonymus
szerint nekik köszönhető az epikus énekek fennmaradása.
kánon (görög ’mérőnád, mérték, törvény’): a sugalmazott könyvek listája.
kanonizáció: az a folyamat, melynek során kiválogatták, rendszerezték azokat a szövegeket, melyeket az egyház elismer
Istentől sugalmazottnak. Modern irodalomelméleti fogalomként az írók-költők értéksorrendjének kialakítási folyamata.
katarzis: a művészet megrendítő, formáló hatása.
kerettörténet: elbeszélő művek esetében a fő cselekmény kezdő- és végpontja, melyek közé egy vagy több betéttörténet
ékelődik.
kibertext: olyan irodalmi mű, amely a szöveg előállításához kibernetikai eljárások használatát javasolja. Tiszta esete például,
amikor az olvasó konkrét választásán múlik a történet iránya.
kicsinyítő tükör: betéttörténet vagy leíró rész, amely metaforikusan tükrözi vissza a történetegész mondanivalóját.
királydráma: drámatípus, melynek cselekménye fejedelmi személy körül forog, általában a címét is róla kapja. Pl. Szophok
lész: Oidipusz király, William Shakespeare: III. Richárd.
királytükör: ókori eredetű, tanító célzatú műfaj. Az uralkodó kötelességeit fogalmazza meg.
klasszikus kor: a görög antikvitás történetében a Kr. e. 5. – Kr. e.
4. század közötti kulturális virágzás időszaka.
klerikus (’a klérushoz tartozó’): Istennek szolgálatot teljesítő személy. A középkori értelmiség zöme közéjük tartozott.
kocsiszínpad: középkori színpadtípus. A lovak vontatta szekerekre szerelt színhelyek az álló vagy ülő közönség előtt gördültek végig a város utcáin.
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kódex (’írótábla’): viasszal bevont fatáblákból összefűzött könyv.
A középkorban minden kézzel írott könyv megjelölésére
használták. A 4–16. század közötti időszakban az irodalmi
műveltség elsődleges adathordozói.
kolostori irodalom: a szerzetes- és apácakolostorokban keletkezett különböző műfajú írásművek összessége és az ott folyó
változatos írásbeli tevékenység.
kommosz: a görög dráma része, panaszdal; a szereplőknek a
karral folytatott dialógusa.
kompiláció: egy vagy több mű részleteiből létrehozott újabb
írásmű.
konfliktusos dráma: a mű középpontjában a szembenálló erők
egyetlen összeütközése áll, amely végül a hős bukásához vezet.
korstílus: egy-egy kor művészetére általánosan jellemző stílusjelenségek összefoglaló neve. Egységes korstílus pl. a
román és gót stílus, a reneszánsz, a barokk, a klasszicizmus,
a romantika és a realizmus.
költői én (lírai én, poétikai én): a vers egyes szám első személyű
megszólalója. Nem azonos a szerzővel (biográfiai én).
körmondat: egy gondolatsor kifejtése egy szabályosan felépített,
többszörösen összetett mondat által. Az alá- és mellérendelések arányosan jelennek meg benne.
krimi (latin crimen ’bűntett’): az ide tartozó műfajok középpontjában egy bűntett vagy bűntettek sorozata, a nyomozás folyamata és az elkövető leleplezése áll.
krónika: tudós történetírás. A történelmi eseményeket dolgozza fel.
legenda: vallási tárgyú kisepikai műfaj. Szűkebb értelemben a
keresztény szentek életéről szóló középkori műfaj. Fő elemei:
csodatételek, erkölcsi tanítás.
levél: a szóbeli közlést helyettesítő írásbeli műfaj. Hangvétele
általában közvetlen és személyes. Egyik fajtája a misszilis,
melynek feladója és címzettje is valóságos.
madrigál: középkori lírai műfaj; rövid, enyelgő szerelmes vers.
Magnificat (’magasztalja’): egyházi ének. Mária így közli Erzsébettel, hogy Jézussal várandós.
melosz: személyes hangvételű dal, melyet baráti társaságokban
adtak elő, később azonban a nagyközönség előtt is.
metaforikus beszéd: költői beszédmód, melyet nem szó szerint,
hanem átvitt értelemben kell értelmezni. Pl. az evangéliumi
példabeszédek.
Minnesang (’szerelmi ének’): a középkori udvari líra német nyelvterületen kialakult változata.
minnesänger: középkori német lovagköltő.
mirákulum: középkori vallásos drámatípus. A szentek életéről,
csodatételeiről szól.
misztériumjáték: a 14. század végén kialakult középkori drámatípus. Bibliai és apokrif evangéliumokból merített történeteket
dolgoz fel nemzeti nyelven, általában verses formában.
misztika: 1) olyan lelki esemény, melynek során az ember közvetlenül megtapasztalja Istent; 2) a keresztény irodalom egyik
ága, amely ezt a lelki eseményt helyezi a középpontba.
mitológia: 1) egy kultúra vagy vallás mítoszainak összessége;
2) a mítoszok gyűjtésével, tanulmányozásával foglalkozó
tudományág.
mítosz: a világ és az ember eredetéről szóló, szájhagyomány
útján terjedő történet, melyben természetfölötti események,
személyek vagy lények szerepelnek.
monodikus: egyszemélyes, egyéni előadásmód(ú).
moralitás: késő középkori, allegorikus szereplőket felvonultató vallásos színjáték, melyben a megszemélyesített bűn és
erény harcol az ember lelkéért.
munkadal: egyszerűbb, emberi erővel végzett munka kísérésére
szolgáló dal.
múzsák: a költészet istenének, Apollónnak a kísérői, az ókori
műfajok ihletői, védői.
műnem: a műfajok fölött álló kategória, az irodalom három,
alapvető kifejezési formája (líra, epika és dráma).
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nagypróféták: az ószövetségi Izajás, Jeremiás, Ezekiel és Dániel.
narráció: epikus művek esetében egy megtörtént vagy kitalált
(fiktív) esemény elbeszélése, amely az elbeszélő (narrátor)
sajátos nézőpontjából mutatja be a történteket.
narratíva: a diskurzus négy retorikai formájának (demonstráció,
argumentáció, leírás, narratíva) egyike, amely egy eleve adott
értelmezési keretbe (pl. vallási, történelmi stb.) helyezi a
beszélő megnyilatkozását.
nemzeti irodalom: egy nyelvet beszélő, de nem feltétlenül azonos területen élő nép által létrehozott irodalom.
novella (’újdonság’): kisepikai műfaj. Cselekménye rövid, fordulatos, rendszerint csattanóval zárul. Tér- és időbeli keretei
szűkre szabottak, általában kevés szereplő tűnik fel benne.
nyitott zárlat: epikus művekben a cselekmény befejezetlensége
vagy kérdéssel záruló történet. Ösztönzi az olvasót, hogy
gondolatban befejezze a történetet vagy megválaszolja
a kérdést.
óda (’ének’): eredetileg pengetős hangszerrel kísért dal. Később
az emelkedett hangvételű, magasztos tárgyú, terjedelmesebb költeményeket nevezték így.
olvasat: értelmezés, magyarázat.
Ószövetség: a Biblia első nagy része, mely nagyrészt a zsidóság
őstörténetéről szól.
panegyricus: közönség előtt tartott, emelkedett hangvételű
ünnepi beszéd; humanista dicsérő költemény.
paradoxon: ld. Retorikai-stilisztikai fogalom- és példatár, 188.
oldal.
parafrázis: átdolgozás. egy műalkotás részének vagy egészének
tartalmi szempontból hű újraalkotása.
paródia: műfajként egy szerzői stílus, műfaj vagy mű humoros
utánzása. Egyszerre gúnyos és elismerő, így torz képet ad.
parodosz: a görög dráma része; az első kardal, amely a kar bevonulása közben hangzott el.
passió (’szenvedés’): Jézus szenvedéstörténete az utolsó vacsorától a temetésig.
passiójáték: a középkori misztériumjáték alfaja, mely Jézus
szenvedését és halálát dramatizálja.
pátosz: szenvedély, emelkedettség. Szélsőséges jelentésű szavak, ellentét, halmozás és fokozás használata jellemzi.
példabeszéd (parabola): a szó szerinti jelentésen túlmutató
hosszabb-rövidebb tanítás. Egy hétköznapi történet révén
tár fel az emberi értelem számára nehezen felfogható isteni
igazságot.
poeta doctus (’tudós költő’): nagy műgonddal alkotó, tehetséges,
igen művelt költő.
ponyvairodalom: hatásvadász, általában művészi igénytelenséggel megírt prózai művek összessége.. Vásárokban földre
terített ponyvákon árulták. Tartalma változatos: vallásos és
világi tárgyú elbeszélés, dalszöveg, ima, vers, verses levél.
populáris kultúra (tömegkultúra): tömeges fogyasztásra alkalmas, kevésbé elmélyült, szórakoztató célú kultúra.
posztmodern (’modernség utáni’): a modern kultúra napjainkig
tartó szakasza, mely az 1970-es években kezdődött. Irodalmi
jelenségei közé tartozik az intertextualitás, valamint a nézőpontok és a hangnemek váltogatása.
próbatételes kalandregény: ókori görög regénytípus,
melynek hőse kiszakad környezetéből, veszélyes helyzetekbe kerül, majd hosszú hányattatás után révbe ér. A kezdő- és
végpont között a kalandok felcserélhetők egymással.
prologosz: a görög dráma része, nyitás; a főhős monológja vagy
két színész dialógusa.
propozíció: eposzi kellék; témamegjelölés.
reformáció (latin reformatio ’újjáalakítás’): a 16. században
Nyugat-Európából induló hitújítási mozgalom a keresztény
egyházban.
regény: nagyepikai műfaj. Nagy terjedelmű, rendszerint hosszú
időtartamot felölelő, szerteágazó cselekményű mű. Sem tematikai, sem szerkezeti kötöttségei nincsenek.

regösének: magyar rítusének, melynek állandó eleme a termékenységvarázsló rész, melyben bőséget kívánnak, és a párosító rész, amelyben összeregölnek egy leányt és egy legényt.
reneszánsz (’újjászületés’): a 14. századtól Itáliából terjedő korstílus, mely az egyház tekintélye ellen lázadt. Előtérbe kerültek a világi témák, és fontos volt az antik hagyomány kultusza.
rímes próza (makáma): ritmikus próza, melynek tagmondatai
rímelnek egymásra. Pl. Arany János: A poloska.
románc (regényes színmű): mesei fordulatokban gazdag dráma
típus, melyben a tragikus alaphelyzet vigasztaló feloldást
nyer. Pl. Shakespeare: A vihar.
rondó (’körtánc’): francia eredetű játékos versforma. Visszatérő
sorai a körtánchoz teszik hasonlóvá.
sámánhit (sámánizmus): olyan hiedelemrendszer, amely a sámán (táltos) jelenlétén alapul.
sci-fi (angol science fiction ’tudományos kitalálás’): tudományos-fantasztikus irodalmi mű vagy film.
segélykérés: ld. invokáció
Septuaginta (LXX, ’hetvenes’): az Ószövetség görög fordítása.
Az elnevezés onnan származik, hogy a hagyomány szerint
72 zsidó bölcs készítette 72 napon át.
seregszemle: ld. enumeráció
sestina: provanszál eredetű rímtelen versforma. Hat darab hatsoros versszakból áll. A sorok hatodfeles vagy ötös jambusok.
Háromsoros strófa zárja.
skolasztika: a 11–14. között a nyugati kereszténység uralkodó
filozófiája. A világ lényege nem a tudományos megismerésben, hanem a hitben rejlik.
slam poetry: rögtönzésen alapuló, versengő formát öltő előadói
műfaj, mely az 1980-as évek közepén jelent meg. Modern
költészeti stílus. Hatása az élő előadásban rejlik.
sorsdráma: tragédia, melyben a szereplők sorsát a végzet vezeti. A végzet a hősöktől független körülményeket jelenti,
melyekbe nem tudnak beavatkozni.
számítógépes költészet: a 20. század utolsó évtizedeiben kialakult alkotásmód, amely a számítógép-programozás útján
hoz létre új műveket.
szapphói strófa: ld. Verstani fogalom- és példatár, 191. oldal.
szatírjáték: komikus tárgyú, ókori görög színjáték.
szépirodalom: olyan irodalmi művek tartoznak az irodalom
ezen ágába, amelyek a szerzők, kritikusok, olvasók megítélése szerint jelentős esztétikai értéket hordoznak.
szerzői jog: az irodalmi mű szerzőjének azon joga, hogy alkotását bárhol a világon csak az ő engedélyével lehessen kiadni
és előadni. Törvényes védelme a szerző halálától számított
hetven évig tart, addig jogdíj fizetendő.
szimbólum: ld. Retorikai-stilisztikai fogalom- és példatár, 187.
oldal.
szinoptikusok (’együtt látó’): Máté, Márk és Lukács összefoglaló
neve. Evangéliumaikban sok a hasonlóság.
szókép (trópus): stíluselem, melynek lényege a láttatás, az elvont
fogalom szemléletessé tétele.
szonett: 14 soros, jambikus versforma, melynek első nyolc
és utolsó hat sora között hagyományosan tartalmi ellentét feszül. Két alaptípusát, az olasz (petrarcai) és az angol
(shakespeare-i) szonettet ld. a Verstani fogalom- és példatár,
192–193. oldal.
szórakoztató irodalom: a szórakoztatás műfajai tartoznak
ide, pl. középfajú dráma, vígjáték, riportregény, háborús
emlékirodalom, semmitmondó történelmi regény, szerelmi
limonádé.
szórványemlék: nyelvemlék; csak elszórtan szerepelnek magyar
szavak az összefüggő idegen szövegben.
szövegemlék: összefüggő mondatokból álló, magyar nyelvű
szöveg.
szövegkritika: a filológia egyik ága, illetve filológiai eljárás.
Helyreállítja a több változatban, töredékesen vagy eltorzított
formában fennmaradt írások eredeti, hiteles szövegét.

sztaszimon: a görög dráma része, állódal; minden olyan kardal
neve, amely azután hangzott el, hogy a kórus a helyére állt.
tavaszének: a vágánsköltészet tavaszköszöntő himnusza. Balassinál a végvári katona tavaszélményét fogalmazza meg.
táltos: a közösség azon tagja, aki örökölt természetfölötti képességei révén, transzállapotban kapcsolatot tud teremteni
a túlvilággal.
témamegjelölés: ld. propozíció
tényirodalom: létező személyeket, megtörtént eseményeket
bemutató, adatgyűjtésen alapuló szépirodalmi alkotások
összessége.
tetralógia: 1) négy, egymással összefüggő mű egysége; 2) három tragédiából és egy szatírjátékból álló alkotás, mellyel a
tragédiaírók vettek részt a drámai versenyen.
thébai mondakör: a Thébai városához és az itt uralkodó Labdakidákhoz kötődő mítoszok összessége.
toposz (’hely’): irodalmi vándortéma vagy visszatérő elem. Különböző korokon átívelő költői kép, motívum, cselekményelem, írói fordulat. Pl. ősz ~ elmúlás, tavasz ~ újjászületés.
tőismétlés: ld. figura etymologica
történeti ének: előadásra szánt, széles közönséget megszólító,
valós történelmi eseményeket feldolgozó nagyepikai mű a
középkori irodalomban.
tragédia: tragikus végkimenetelű konfliktust tartalmazó drámai
mű. A hős küzdelme és bukása félelmet és részvétet kelt a
befogadóban, ami katarzishoz (megtisztult lelkiállapothoz)
vezet.
tragikai vétség: bűn, melyet a tragikus hősnek kell elkövetnie,
hogy a drámai helyzetet megváltoztassa. A többiekért cselekszik, mégis büntetést érdemel.
tragikus triász: a Kr. e. 5. században élt jelentős tragédiaírók, név
szerint Aiszkhülosz, Szophoklész és Euripidész.
trilógia: három, egymással összefüggő mű egysége.
trójai mondakör: a trójai háborúhoz kötődő mítoszok összessége.
trubadúr: lovagköltő; a középkori provanszál udvari líra mű
velője.
tudatábrázolás: az elbeszélő művekben a narrátor közvetítése
révén feltárulhat a szereplők lelkivilága, így az olvasó „beleláthat” a szereplők fejébe és szívébe.
udvari regény: a 12. századi Franciaországban megjelent
nagyepikai műfaj, a lovagkor eszmeiségének jelentős hordozója.
Újszövetség: A Biblia második nagy része. Központi alakja Jézus.
Az ókeresztény irodalom alkotásait tartalmazza.
utánzás (mimézis): a művész a képzelőereje segítségével
utánozza, ábrázolja a valóságot, nem pedig szolgai módon
másolja. Célja nem a tények bemutatása, hanem a valószerű
érzékeltetése.
utópia (’helynélküliség’): olyan eszményi társadalmat rajzol meg,
melynek megvalósítása nem lehetséges.
vágánsok: Európában vándorló középkori diákok és klerikusok.
Költészetük a 12–13. században virágzott, lázadás jellemezte
és elsősorban az életörömöt hirdette.
versfő: a versszakok (néha sorok) első hangja, betűje.
világdráma (drámai költemény): a tragédiával rokon műfaj. Témája az emberiség sorsa. Szereplői szimbolikus alakok.
világirodalom: a világ összes nyelvén keletkezett irodalmi alkotások összefoglaló elnevezése. A magyar szó a Goethe által
bevezetett Weltliteratur tükörfordítása.
Vulgata (latin vulgata ’elterjedt’): Szent Jeromos latin nyelvű
bibliafordítása, melyben elsőként kapcsolta össze az Ó- és
az Újszövetséget.
zsoltár (görög pszalmosz, latin psalmus ’dal’): eredetileg húros
hangszerrel kísért ének. A Biblia számos zsoltárt tartalmaz.
Több típusa van, pl. dicsőítő, hálaadó, sirató ének vagy átokzsoltár.
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