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BEVEZETÉS AZ IRODALOMBA 

A kultúra 

 

A „kultúra” latin eredetű szó, jelentése: művelni. Eredetileg a föld megművelésére 

használták, ma kiművelt szellemet, magatartást értünk alatta. A művelt, kulturált 

ember jártas a tudományokban és a művészetekben. A „kultúra” szót használjuk 

szűkebb és tágabb értelemben. Szűkebb jelentése a társadalom szellemi tevékenysége, 

tehát a vallás, a művészetek, a filozófia és a tudományok összessége. Tágabb 

jelentésben egy társadalom kultúrájához hozzátartozik a gazdaság, a politika is. 

Beszélhetünk gazdasági és politikai kultúráról stb. Megkülönböztetünk ezen túl 

magas kultúrát és tömegkultúrát. A magas kultúra alkotásai a művelt befogadónak 

szólnak, és egy adott társadalom legfontosabb értékeit közvetítik. A tömegkultúra a 

kevésbé műveltek szórakoztatását célzó alkotások összessége. A világban több 

kultúrkört különböztetünk meg. Kultúrkör alatt azt a több országot magába foglaló 

régiót értjük, amelyre közös szellemiség, hagyományok jellemzők. Ilyen a keleti, 

illetve a nyugati kultúrkör. A nyugati kultúrkör bölcsője Európa, ezt nevezzük európai 

vagy keresztény kultúrkörnek, amely szétsugárzott a világ egyéb tájaira is, például 

Amerikába, Ausztráliába. A nyugati kultúrkörnek három gyökere van: az ókori görög-

római kultúra, a zsidó-keresztény világkép, illetve a kereszténység előtti pogány 

hagyományok. Az európai népeket ezek a közös gyökerek fogják össze. A magyar 

kultúra is a nyugati kultúrkör része.  

 

A kultúra területei 

 

A kultúra területei (vallás, művészet, filozófia, tudomány) valaha egyek voltak, 

mindegyik a mitológiából ered. A „mitológia” a görög müthosz szóból származik, 

amelynek eredeti jelentése: beszéd. Mítosz alatt olyan történetet, legendát értünk, 

amely csodás, természetfeletti erőkkel magyarázza a világot. A mitológia egy nép 

mítoszainak összessége. A mitológiák még az írásos kultúra előtt születtek, csak 

később jegyezték le őket. Minden nép kultúrája mitologikus világmagyarázattal 

kezdődik, a tudományok és a művészetek csak később függetlenedtek tőle. Az emberi 

gondolkodástörténet első állomása tehát a mitológia, a vallásos világkép. 
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A vallás 

Minden vallás alapja a mitologikus világkép, tehát az élet természetfölötti erőkkel 

vagy istennel való magyarázata. Minden vallásnak vannak hitelvei, amelyek 

eligazítják a hívőket az életben követendő célokról és helyes magatartásról. A hívők 

gyakorolják vallásukat, azaz meghatározott rítusok (szertartások) szerint imádkoznak 

az e célra épített szent helyeken, templomokban. Minden vallásnak van egyháza, 

amelyet a vallási vezetők, papok irányítanak. A vallásokat foglalkoztató kérdések: 

isten, a jó és a rossz, az evilági és a halál utáni élet mibenléte. A világon öt nagy 

világvallás létezik: a keresztény, az izraelita (zsidó) vallás, a buddhizmus, a 

hinduizmus és az iszlám. Megkülönböztetünk politeizmust (többistenhitet) és 

monoteizmust (egyistenhitet). A világon többfajta istenkép alakult ki: az antropomorf 

és a transzcendens. Az antropomorf istenek ember formájúak, de halhatatlanok. 

Ilyenek az ókori, görög-római istenek. A transzcendens (érzéken túli) isten láthatatlan 

és ábrázolhatatlan szellem, ilyen a zsidó-keresztény isten. Létezik még a panteista 

felfogás, mely istent a természettel azonosítja, azaz nem választja el az anyagot és a 

szellemet. 

A tudomány 

Tudomány alatt olyan szellemi tevékenységet értünk, amelynek a célja világunk 

megismerése az értelem és a logika által. (Logika: az ésszerű gondolkodás 

tudománya, képessége.)Az így szerzett tudást nevezzük tudományos ismeretnek. A 

tudományok között megkülönböztetünk absztrakt (elvont), természet- és 

társadalomtudományokat, bölcsészetet. Absztrakt tudományok a matematika és a 

logika. Természettudományok a fizika, biológia, földrajz, kémia, csillagászat stb. A 

természettudományok az anyagi világ törvényszerűségeit kutatják. 

Társadalomtudományok a történelem, irodalomtörténet, nyelvtudomány, esztétika 

(művészetelmélet), pszichológia (lélektan) stb. A társadalomtudományok az ember 

szellemi tevékenységével foglalkoznak.  

A filozófia 

A szó görög eredetű, azt jelenti: a bölcsesség szeretete. Filozofálni annyit tesz, mint a 

világ dolgairól elmélkedni. A filozófia ugyanazokra a kérdésekre keresi a választ, mint 

a vallás, de már függetlenedett a mitologikus világmagyarázattól. A filozófiának, 

magyarul bölcseletnek két ágát különítjük el, a materializmust és az idealizmust. A 

materialista filozófus szerint világunk anyagelvű (anyag = materia), a szellem csak az 

anyag egyik létezési formája. Az idealista filozófus szerint világunk szellemi eredetű 
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(szellem = idea), megkülönböztet szellemet és anyagot, testet és lelket, s a szellemet 

magasabb rendűnek, halhatatlannak tartja. Az alapvető létfilozófiai kérdések:  

1. Mi az élet célja, értelme?  

2. Mi előbbre való: az anyag vagy a szellem? Van-e élet a halál után? 

3. Megismerhető-e a világ? 

A filozófia egyik ága az etika, az erkölcsfilozófia, mely az erkölcsi kérdéseket, tehát a 

jó és a rossz mibenlétét taglalja.  

Fogalmak: kultúra, kultúrkör, magas kultúra, tömegkultúra, multikulturális, mítosz, 

mitológia, rítus, politeizmus, monoteizmus, antropomorf, transzcendens, 

panteizmus, logika, absztrakt, filozófia, materializmus, idealizmus, etika 

A művészet 

A művészetek az ember alkotásvágyából fakadó tevékenységek, amelyek esztétikai, 

művészi igényünket elégítik ki. Az esztétika szó eredete a görög „aiszthétisz”, ami 

érzékelést jelent. Ma esztétika alatt a filozófia azon ágát értjük, mely a művészet 

mibenlétét, jellemzőit kutatja. Szoktuk a szépség tudományának, művészetelméletnek 

is nevezni. Hétköznapi értelemben az „esztétikus” szó azt jelenti: szép, kellemes. 

Minden kornak megvan a maga esztétikája, tehát elmélete arról, hogy mit tart a 

művészet feladatának, mit tart művészinek. A művészetek között megkülönböztetünk 

alkotó- és előadó művészeteket. Alkotó művészetek a képzőművészet (szobrászat, 

festészet, építészet, iparművészet), a zene és az irodalom. Előadó művészetek a 

színház, a tánc, a zene, az ének. Az alkotó művészet célja valamilyen művészi tárgy 

(festmény, szobor, zenemű, vers) létrehozása. Minden alkotó művészetnek megvan a 

maga nyelve, így a szobrászatnak a kő, fa stb, a zeneszerzőnek a hang, az írónak az 

emberi nyelv. Az előadó művészetek valamilyen kész műalkotás megjelenítésével 

foglalkoznak, például a színész egy drámai szerep megformálásával. A művészetek 

tehát az ember esztétikai érzékéből, vagyis szépérzékéből, művészi igényéből 

fakadnak. A műalkotások befogadása ezért esztétikai élményt nyújt számunkra. 

 

 

 

 

Az irodalom 
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Az irodalom alkotóművészet, melynek kifejező eszköze az emberi nyelv. Az irodalmat 

szépirodalomnak is szoktuk nevezni, így különböztetjük meg például a tudományos 

irodalomtól. A szépirodalom a szó művészete, amely a nyelv segítségével nyújt 

esztétikai élményt. Minél expresszívebb (kifejezőbb) egy irodalmi mű nyelve, annál 

nagyobb esztétikai élményt nyújt számunkra. Irodalom már az írásos kultúra előtt is 

létezett, ezt nevezzük folklórnak, népművészetnek. A népköltészet (népdalok, 

népballadák, népmesék) szerzői ismeretlenek, a népköltészeti alkotásokat csak 

később jegyezték le, addig szájhagyomány útján terjedtek. A kultúra fejlődésével a 

művészetek is elismert mesterségekké váltak, megjelentek a hivatásos írók, akiknek 

már fennmaradt a neve. Az irodalom tárgya az ember, az ember külső-belső világa, 

jelleme, sorsa, az emberi kapcsolatok változása, jellemzője. Az irodalom szórakoztatva 

tanít, az ember és a világ megismerésének egyik módja. Lehetséges élethelyzeteket és 

magatartásformákat vonultat fel, s ezzel segít eligazodnunk a múltban és a jelenben. 

Az irodalom tehát a gondolkodástörténet része, a nemzeti és világirodalom jól tükrözi 

az emberiség által bejárt szellemi utat. 

 

Műnemek, műfajok 

 

Az irodalomban három műnemet különböztetünk meg: epikát, lírát és drámát, ezeken 

belül vannak ún. műfajok. 

• Az epika elbeszélő műnem, amely valamilyen történetet mesél el egy 

elbeszélő (narrátor) által. Megkülönböztetünk verses, illetve próza epikát. A 

verses epikába tartozik az eposz, az elbeszélő költemény műfaja, a próza 

epikába például a regény és a novella műfaja. 

• A líra a legszemélyesebb irodalmi műnem, amely a legnagyobb szabadságot 

nyújtja az alkotó egyéniségének, gondolatainak, érzéseinek. A líra ritmikus, 

gyakran rímes beszéd, amely a nyelv zenei és festői eszközeivel nyújt esztétikai 

élményt. Lírai műfajok: epigramma, óda, himnusz, dal, elégia stb.  

• A dráma színpadra írt, cselekményes műalkotás, amelyben a konfliktuson 

(összeütközés) van a hangsúly, szövege dialógusokból (párbeszéd) és 

monológokból (magánbeszéd) épül fel. Drámai műfajok: tragédia, komédia, 

színmű. 
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Művelődéstörténeti korszakok 

 

Az emberi történelmet többféle szempontból korszakolhatjuk. A társadalmi-politikai 

változások alapján megkülönböztetünk történeti korszakokat, pl. feudalizmus, 

kapitalizmus stb. Ha a gondolkodástörténet és a művészetek fejlődését vesszük 

alapul, akkor ún. művelődéstörténeti korszakokra oszthatjuk történelmünket. 

Művelődéstörténeti korszaknak azt az időszakot nevezzük, amelyre azonos 

szellemiség és valamely egységes művészeti stílus jellemző. Az európai írott 

történelmet az alábbi művelődéstörténeti korszakokra bonthatjuk: 

• Ókor (antikvitás), görög-római kultúra, hellenizmus i.sz. 5. sz-ig 

• Középkor (román, gótikus stílus), i.sz. 5-13. sz. 

• Reneszánsz ,14-16.sz. 

• Barokk, 16-17. sz. 

• Felvilágosodás ( klasszicizmus, szentimentalizmus), 18. sz. 

• Romantika, 19. sz. első fele 

• Realizmus, 19. sz. 

• Klasszikus modernség (izmusok: impresszionizmus, szimbolizmus, szecesszió 

), 19. sz. második fele, századforduló 

• Avantgárd, 20. sz. első fele 

• Késő modernség, 20. sz. 30-as, 40-es évek 

• Neoavantgárd, 20. sz. 50-es, 60-as évek 

• Posztmodern, 20. sz. 70-es éveitől napjainkig 

 

Fogalmak: epika, líra, dráma, narrátor, konfliktus, dialógus, monológ, antikvitás 

 

 

 

 

 

 

 

 

A GÖRÖG KULTÚRA 
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Társadalmi háttér 

 

Az európai irodalom a göröggel kezdődik, ennek oka, hogy az ókori társadalmak 

között a görög volt a legfejlettebb. Földrajzi tagoltsága miatt Görögországban nem 

alakult ki egységes birodalom, hanem kis városállamok, ún. poliszok 

(városállamok) jöttek létre (Athén, Spárta stb). Ezen poliszok lélekszáma kevés 

volt, így megnőtt az egyén jelentősége, kialakult a demokrácia. A szabad polgárok 

beleszólhattak a polisz ügyeibe, vezetőket választhattak, szabad idejükben 

tudománnyal és művészetekkel foglalkoztak, így kialakult a társadalmilag 

öntudatos egyén, az individuum. Az egyén tiszteletét az európai nemzetek a 

görögöktől tanulták. A gondolkodás fejlődésével a tudományok leváltak a vallásról, 

függetlenné váltak. 

 

A görög kultúra 

 

A görög vallás politeista, tehát többistenhit jellemzi. Antropomorf (ember 

formájú) vallás, mert isteneik ember alakúak, családban élnek, mint a halandók, 

de halhatatlanok. A görög antropomorf szemlélet szerint mindennek lelke van, a 

kőnek, fának stb. Természet és szellem nem vált még külön a gondolkodásban. Az 

istenek az Olimposzon élnek, a főisten Zeusz, felesége Héra, lánya Athéné. Főbb 

istenek még: Apolló, Poszeidón, Aphrodité, Hermész. A görög vallásnak nincs 

összefoglaló könyve, mint pl. a Biblia, hanem mítoszokban, legendákban maradt 

fenn. A görög mitológia áthatotta az egész görög kultúrát, különösen az irodalmat. 

A művészeteknek külön istennőik, a múzsák voltak: Urania a csillagászat, Klió a 

történetírás, Kalliopé az eposz, Polühümnia a himnuszköltészet, Melpomené a 

tragédia, Thalia a komédia, Terpszikhoré a tánc, Erato a szerelmi költészet, 

Euterpé a könnyed lírai költészet múzsája. 

 

A görög tudomány rendkívül fejlett volt, elég, ha csak olyan neveket említünk, 

mint Thalész, Pitagorász, Arkhimédész, Hippokratész. Az orvosok ma is 

hippokratészi esküt tesznek, mielőtt gyakorolni kezdik hivatásukat. 
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A görög filozófia. A filozófia szó a „filoszophosz” görög szóból ered, amely a 

bölcsesség szeretetét jelenti. A filozófia valójában világmagyarázat. Két ága van: a 

materialista és az idealista. A materialisták szerint a világ az anyagból (matéria) 

származik, az idealisták szerint a világban a szellem (idea) a magasabb rendű. A 

görög filozófia függetlenedett a mitológiától, létrejött a természetfilozófia, amelyet 

a milétoszi iskolához kötünk. A természetfilozófusok szerint a világ egy 

ősanyagból (arché) származott, Thalész szerint ez a víz volt, Herakleitosz szerint a 

tűz.  

Pitagorasz követőit a pitagoreusoknak hívjuk, ők matematikával és zenével 

foglalkoztak, s felfedezték az aranymetszés szabályát, amit a görögök szívesen 

alkalmaztak a képzőművészetekben. Az aranymetszéspont egy szakasznak kb. a 

kétharmadánál van. A görögök szerint ez az arány kellemes a szemnek.  

Nagy fordulatot jelent Herakleitosz filozófiája, akitől csak töredékek maradtak 

fenn. Leghíresebb töredéke: „Elkezdtem keresni önmagamat.” Itt már látszik, 

hogy a görög gondolkodás középpontjába az ember került. „A nap szélessége egy 

lábé.” Minden viszonylagos, attól függ, honnan nézzük. Herakleitosz szerint a 

világ alapja a logosz (értelmes beszéd), a világnak tehát van értelme.  

Szokratész a kérdezve tanítás mestere volt, akinek gondolatait tanítványa, 

Platón jegyezte le. (pl. A lakoma, Szokratész védőbeszéde). Szokratész nem fejtett 

ki tételes filozófiát, hanem beszélgetőtársaival vitázott egyes témákról, úgy, hogy 

kérdések útján vezette rá vitapartnerét a tévedésére. Szerinte az igazi tudás erény, 

a tudatlanság gonoszság. Őt tekintjük az etika (erkölcsfilozófia) megteremtőjének. 

Athén vezetői istentagadással vádolták, és halálra ítélték. Szokratész nem vonta 

vissza nézeteit, és kiitta a méregpoharat. Ő az első szabadgondolkodó, aki nem 

volt hajlandó feladni nézeteit a hatalom nyomására. 

Platón idealista filozófus volt, aki szerint két világ létezik: a földi világ és az ideák 

világa, ahol minden tökéletes. Szerinte az ember az ideák világából érkezik a 

földre, és amikor valami tökéleteset képzel el, akkor valójában az ideák világára 

emlékezik. Ez Platón ideatana. Az állam című művében a tökéletes államot írja le, 

amit filozófusok irányítanak. Ez az első utópia, azaz olyan mű, amely a tökéletes 

államot képzeli el. Utópisztikusnak a valóságban nem megvalósítható eszméket 

értjük. 

Arisztotelész Platón tanítványa és Nagy Sándor nevelője volt. Rendszerező 

filozófus, aki összefoglalta az addig felhalmozott filozófiai ismereteket. 
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Foglalkozott logikával, fizikával és metafizikával, poétikával (költészettan), 

retorikával (szónoklattan). A logika az ésszerű (logikus) gondolkodás tudománya. 

Arisztotelész híres logikai tétele: Minden ember halandó. Szokratész ember. 

Tehát: Szokratész halandó. A metafizika a fizikán, az anyagon túli jelenségekkel 

foglalkozik. Poétikájában a művészet eredetét és jellemzőit írja le. Arisztotelész 

szerint a művészet mimézis (utánzás), a valóság utánzása. Retorika című 

művében a szónoki beszéd jellemzőit foglalja össze. 

A görög művészet 

 

A görög művészet emberközpontú és ember léptékű. „Mindennek mértéke az 

ember.” – hirdette Protagórász, a filozófus, s ez a szemlélet tükröződik a görög 

műalkotásokban is. Test és lélek harmóniájára törekedtek, ez látható az idealizáló 

(eszményítő) emberábrázolásokon, legyenek azok szobrok vagy festmények. A 

tökéletes szépséget keresték, a görög művészetre a kalokagathia jellemző, azaz az 

erkölcsi és az esztétikai szép egysége, az igazság és szépség elválaszthatatlan volta. 

A művészetet a valóság utánzásának, mimézisének tekintették, amit Arisztotelész 

fogalmazott meg Poétika című alkotásában. 

 

 

 

Fogalmak: polisz, individuum, múzsa, idea, arché, aranymetszés, logosz, utópia, 

logika, metafizika, poétika, retorika, idealizál, kalokagathia, mimézis 

 

 

A GÖRÖG IRODALOM 

 

 A görög irodalom a mitológiából nőtt ki, az egyes irodalmi alkotásokat át meg 

átszövik a görög mítoszok. A halandók élete összekeveredik a halhatatlan istenek 

világával. A három műnem (epika, líra, dráma) a görögöknél vált szét, s lett 

különálló előadásmóddá. Bár az irodalmi alkotások alapja nagyon gyakran 

valamilyen mitológiai történet, elmondhatjuk, hogy a görög irodalom legfőbb 

tárgya az individuum, az egyén. A műalkotásokban már árnyaltan megrajzolt 

jellemekkel találkozunk. Sorsukat ugyan még a végzet (valamilyen isteni döntés) 

irányítja, de életük formálásában már döntő szerepet játszik jellemük, 
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értékrendjük is. A görög értékrend is változott az évszázadok során, de legfőbb 

értéknek a sorsát bátran vállaló, öntudatos egyén számított, aki a közösség 

megbecsült tagja. Ez az egyéniségtisztelet vált az európai kultúra egyik 

legfontosabb értékévé is. A nyugati kultúrkör történelme az egyén 

felszabadításának történelme is. 

 

A GÖRÖG EPIKA 

Az epika jellemzői 

 

Az epika elbeszélő műnem; az epikus művek valamilyen valóságos vagy fiktív 

(kitalált) történetet mesélnek el egy narrátor (elbeszélő) által. A narrátor lehet író-

elbeszélő vagy fiktív személy, lehet a mű egyik szereplője. Az elbeszélő objektív 

(elfogulatlan) vagy szubjektív (elfogult). Az objektív elbeszélő közvetlenül nem 

értékeli a szereplőket, a háttérbe vonul, és hőseit a szavaikon és tetteiken keresztül 

jellemzi. Ezzel szemben a szubjektív elbeszélő közvetlenül, saját szavaival értékeli, 

jellemzi hőseit, mindent az ő szemszögéből látunk. Pl.: „Géza tegnap azt mondta, 

hogy Laci hazudott.” – ez objektív közlés. „Az az aljas Géza tegnap azt mondta, 

hogy Laci hazudott.” – ez már szubjektív közlés az „aljas” jelző használata miatt, 

hiszen az a beszélő személyes véleményét fejezi ki. 

Az epikában különböző szövegtípusok fordulhatnak elő:  

• narráció (elbeszélés): az elbeszélő elmeséli az eseményeket, vagy leír 

valamilyen helyszínt, szereplőt. „Mivel megéhezett, Géza kiment a 

konyhába vacsorázni.” 

• egyenes beszéd: a szereplők maguk beszélnek, egyes szám első személyben 

elmondják gondolataikat. „ Jaj, de éhes vagyok! – mondta Géza.” 

• függő beszéd: az elbeszélő egyes szám harmadik személyben közvetíti a 

szereplők gondolatait, szavait. „Géza azt mondta, hogy éhes.” 

Az epikus mű időszerkezete lehet lineáris (egyenes vonalú), azaz az elbeszélő 

időbeli sorrendben mondja el a történetet. Lehet retrospektív (visszatekintő), 

amikor az elbeszélő váltogatja az idősíkokat (pl. előbb a jelen eseményeit mondja 

el, majd visszatér a múltba).  

Az epikus műveket terjedelmük és előadásmódjuk szerint próza-, ill. verses 

epikára, terjedelmük szerint nagy- és kisepikára osztjuk. 

Verses nagyepika: eposz, elbeszélő költemény 
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Verses kisepika: ballada 

Prózai nagyepika: regény 

Prózai kisepika: elbeszélés, novella 

 

Fogalmak: fiktív, objektív, szubjektív, narráció, egyenes beszéd, függő beszéd, 

lineáris, retrospektív 

 

A homéroszi eposzok 

 

 

           

Az európai irodalom kezdetét két eposz jelenti, az Iliász és az Odüsszeia, amelyek 

az i.e. 8. században születtek. Az irodalomtörténeti hagyomány mindkét eposz 

szerzőjét Homérosz névvel illeti, de a kutatások bebizonyították, hogy az 

Odüsszeia egy emberöltővel később született. Homéroszról nagyon keveset 

tudunk, néhány forrás szerint vak énekes, rapszodosz volt. (A homéroszi 

eposzokon túl más népek irodalmában is találunk ősi eposzokat. Ezek például a 

mezopotámiai Gilgames, a finn Kalevala, a germán Nibelung-ének,  a kelta 

Osszián, az indiai Mahabharáta.) 

 

 

A trójai mondakör 

 

A homéroszi eposzok alapja a trójai mondakör, amely a görögöknek Trója ellen 

vívott harcát örökíti meg. Mint minden mondakör, ez is az istenek történeteivel 

kezdődik. A mitológiai keret a következő: Zeusz hattyú képében elcsábítja Lédát, s 

ebből a szerelemből két lánygyermek születik: Helené és Klütaimnésztra. Helenét 

Menelaosz, spártai király veszi feleségül, Klütaimnésztrát pedig Agamemnón, 

Mükéné királya. A bonyodalom Péleusz (halandó) és Thetisz (istennő) esküvőjén 

kezdődik, ahová meghívták az olimposzi isteneket is, kivéve Ériszt, a viszály 

istennőjét. Érisz, hogy viszályt keltsen, az ünneplők közé dob egy aranyalmát „A 

legszebbnek!” felirattal. Az ajándékért három istennő, Pallasz Athéné, Héra és 

Aphrodité vetélkedik. Zeusz Páriszt, a trójai királyfit bízza meg azzal, hogy 

döntsön. Ő Aphroditének nyújtja az almát, mert az istennő cserébe a legszebb 
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asszonyt ígéri neki. Bosszúból Athéné és Héra a görögöket támogatja a trójai 

háborúban. Párisz megszökteti Helenét Spártából, s Trójába viszi. Ekkor a görög 

seregek Agamemnón vezetésével egyesülnek, hogy tíz évig tartó kegyetlen 

háborúban végül is elfoglalják Tróját. 

 

Az Iliász  

Az eposz címe Trója görög nevéből (Ilión) származik. A trójai háború utolsó 

évének eseményeit mondja el, Akhilleusz haragjától Trója elestéig. Akhilleusz 

Péleusz és Thétisz fia, hérosz, azaz félisten, akiről azt jósolták, hogy hatalmasabb 

lesz, mint apja. Születése után Thetisz a Stüx vizébe mártotta, hogy sérthetetlen 

legyen, de a sarka, ahol megfogta, kimaradt, s így az (Akhillesz ín) lett a hős 

gyenge pontja. Auliszban, ahol a görög sereg táborozik, Akhilleusz égtelen haragra 

gerjed, mert Agamemnón elveszi rabnőjét. Akhilleusz bosszúból nem hajlandó 

hadba szállni, s ezért a görögök sorra vereségeket szenvednek. Agamemnón már 

hajlana az elégtételre, de Akhilleusz csak abba egyezik bele, hogy barátja, 

Patroklosz az ő fegyverzetében szálljon harcba. Őt azonban megöli Hektór, s 

Akhilleusz ekkor határozza el, hogy visszatér a harcolók közé. Héphaisztosz, az 

istenek sánta kovácsa készít számára fegyvereket, többek között egy hatalmas 

pajzsot, amit művészi igénnyel formál meg. Akhilleusz megöli Hektórt, holttestét 

meggyalázza. Ekkor sátrában megjelenik Priamosz, a trójai király, s kéri a görög 

hőst, hogy adja ki fia holttestét. Akhilleuszban győz a szánalom, s az eposz a 

kölcsönös kiengesztelődéssel ér véget. 

 

 

 

Az Odüsszeia  

 

Az Odüsszeia az Iliász folytatása, de főhőse már halandó: Odüsszeusz, Ithaka 

királya, aki tizenkilenc évvel ezelőtt indult a trójai háborúba. A háború már kilenc 

éve véget ért, a görög harcosok mind hazatértek, egyedül Odüsszeusz nem mehet 

vissza Ithakába, mert haragszik rá Poszeidón, a tengerek istene. A Trójából 

hazafelé tartó kalandos úton Odüsszeusz elveszítette társait, s jelenleg Kalüpszó 

nimfa tartja fogva Ogügié szigetén. A cselekmény az istenek gyűlésével kezdődik, 

amelyen Athéné arra kéri apját, Zeuszt, hogy engedje Odüsszeuszt hazatérni. 
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Elküldik Hermészt Kalüpszó nimfához, hogy eressze el a hőst. Odüsszeusz 

hatalmas fatörzsekből tutajt ácsol, s nekivág a tengernek, hogy végre hazatérjen. 

Közben Ithakában Odüsszeusz feleségét kérők zaklatják, hogy menjen újra férjhez. 

Ott dőzsölnek a királyi palotában, felemésztik Odüsszeusz vagyonát. Penelopé, aki 

hűségesen várja vissza Odüsszeuszt, hogy ne kelljen férjhez mennie, cselt eszel ki. 

A kérőknek azt mondja, hogy ha elkészült férje halotti leplével, választ közülük. 

Amit azonban nappal sző, éjszaka lefejti, ekképp húzva az időt. Telemakhosz, 

Odüsszeusz fia Athéné tanácsára elindul Püloszba és Spártába, hogy hírt halljon 

elveszett apjáról. Ezenközben Poszeidon rettenetes vihart kavar a tengeren, 

Odüsszeusz tutaja széttörik, s majdnem halálát leli a part menti sziklákon. A vihar 

a phaiákok földjére veti, s a parton találkozik Nauszikaával, a phaiák király 

lányával, aki bevezeti őt a királyi palotába. Alkinoosz, a phaiák király vendégül 

látja a bajba esettet, s a lakomán a phaiák dalnok a trójai háborút idézi fel. 

Odüsszeusz könnyeket ejt, s Alkinoosz megkéri, fedje fel magát. Odüsszeusz, 

miután felfedi kilétét, elmeséli kalandjait, amelyekben a Trójából való elindulás 

után volt része. Miután elhagyták Tróját, az óriások földjére vetődtek, ahol 

Küklopsz, Poszeidón egyszemű fia legelteti a nyáját. Odüsszusz vakmerően 

bevezeti társait a Küklopsz barlangjába, aki vacsorára felfalja két társát, amiért 

Odüsszeusz megvakítja az óriást. Csak úgy tudnak elmenekülni, hogy a birkák 

hasába csimpaszkodnak, s a vak Küklopsz ezt nem veszi észre. Poszeidon azonban 

megharagszik Odüsszeuszra, s így nem térhet haza, a tengeri vihar továbbsodorja 

őket ismeretlen tájakra. 

Aiolié szigetén a házigazda, Aiolosz tömlőbe zárja a szeleket, de Odüsszeusz irigy 

és kíváncsi társai kioldozzák a tömlőt, a szelek kiszabadulnak, s a görögök hajója 

újra messze vetődik Ithaka partjaitól. Kirké szigetén az istennő disznóvá 

változtatja Odüsszeusz társait, akinek Hermész segít, hogy álljon ellen Kirké 

varázserejének. Az istennő békét köt Odüsszeusszal, s visszaváltoztatja emberekké 

a görögöket, majd egy évig vendégül látja őket. Kirké azzal bocsátja útjukra a 

görögöket, hogy Odüsszeusznak le kell szállnia az Alvilágba, azért, hogy további 

sorsát megtudja. Az Alvilágban Odüsszeusz találkozik halott édesanyja lelkével, 

Teiresziásszal, a vak jóssal, aki megjövendöli további sorsát. Ugyancsak itt 

találkozik Agamemnonnal, a görög seregek vezérével, akit, miután hazatért, hűtlen 

felesége és annak szeretője meggyilkolt. Agamemnón óvatosságra inti 

Odüsszeuszt, s figyelmezteti, hogy hazatértekor ne fedje fel azonnal kilétét. Az 
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Alvilágból visszatérve Odüsszeusz folytatja útját, s találkozik a Szirénekkel, akik 

csábos énekükkel a parthoz csalogatják a hajósokat, akik a part menti sziklákon 

lelik halálukat. Odüsszeuszt most is a kíváncsiság vezérli, társai fülét betömi 

viasszal, hogy ne hallják a Szirének énekét, saját magát pedig az árbochoz kötteti, 

nehogy az ének elvarázsolja. Következő tengeri kalandja a találkozás Szküllával és 

Kharübdisszel, a tengeri szörnyekkel. Itt több társát is elveszíti, majd Héliosz 

szigetére érnek, ahol a figyelmeztetés ellenére vitézei esznek Héliosz teheneiből, 

ezért az istenek haragra gerjednek, s a bárkájukat a tengeren szétroncsolja a vihar. 

Odüsszeusz egyedül marad életben, így vetődik Kalüpszó nimfa szigetére. Miután 

Odüsszeusz elmeséli tengeri kalandjait, a phaiák király dús ajándékokkal látja el, 

egy hajót bocsát rendelkezésére, s hazakísérik Ithakába. Ithakába érve Athéné 

öreg koldussá változtatja Odüsszeuszt, hogy ne ismerjék fel. Odüsszeusz 

Eumaiosznál, a kondásnál kér szállást, aki szívélyesen megvendégeli az „idegent”. 

Odüsszeusz nem fedi fel kilétét, s ekképp értesül a királyi udvarban folyó 

eseményekről. Közben hazaér Telemakhosz is, akinek a kérők csapdát állítottak a 

tengeren, de amit Athéné segítségével elkerült. Odüsszeusz felfedi kilétét, apa és 

fia zokogva örül a találkozásnak. Odüsszeusz koldusként indul a királyi palotába, 

hogy felmérje a terepet, s hogy bosszút álljon a kérőkön. Közben Pénelopé, aki azt 

álmodta, hogy Odüsszeusz haza fog térni, íjászversenyt rendez a kérőknek, azzal a 

feltétellel, hogy aki meg tudja feszíteni Odüsszeusz íját, ahhoz megy feleségül. A 

koldus Odüsszeusz kéri, hogy ő is részt vehessen a versenyben, s miután egyik 

kérő sem tudja megfeszíteni az íjat, neki sikerül, s ekkor kezdődik a kérők leölése. 

A cselekmény békekötéssel ér véget, amit Athéné eszközöl ki. 

 

Az Odüsszeia szerkezete 

 

Az Odüsszeia bonyolult kompozíciójú alkotás, cselekménye két szálon bonyolódik, 

Telemakhosz és Odüsszeusz utazását követjük párhuzamosan nyomon. 

Időszerkezete is bonyolult: a jelenben kezdődik, majd visszatérünk a múltba, s 

fokozatosan érjük újra el a jelent. Ezt a módszert nevezzük retrospektív, azaz 

visszatekintő időszerkezetnek. 

A mű huszonnégy éneke kétszer tizenkét énekre osztható: 

 

Jelen I-IV. ének: Telemakhosz utazása  



Vass Judit: Irodalom 9. 

 22 

V-VIII. ének: Odüsszeusz a phaiákok földjén 12 ének 

 Múlt IX-XII. ének: Odüsszeusz elmeséli kalandjait 

Jelen XIII-XXIV ének: Telmakhosz és Odüsszeusz Ithakában 12 ének 

 

 

A homéroszi eposzok világa 

 

Az Iliász és az Odüsszeia cselekménye az archaikus (ősi) kultúra idején játszódik. 

A világkép ekkor még egységesen mitologikus, az irodalom a legendákból nő ki, az 

istenek cselekedetei összefonódnak a halandók sorsával. A homéroszi eposzok 

még a népmesék logikáját követik, melyekben fantasztikum és valóság váltakozik. 

A cselekmény a hős próbatétele, harca a nála hatalmasabb erőkkel, szellemekkel. 

Ez a harc sokszor szimbolikus: a jó és a rossz harca, amelyben mindig a jó győz. Az 

eposzok cselekménye azonban már bonyolultabb a népmeséknél, több szálon fut, 

sokszereplős. 

Az Iliász a törzsi kultúra nyomait viseli magán. Főhőse, Akhilleusz félisten, aki 

emberfeletti erejével tűnik ki társai közül. Ő a kor embereszménye, akinek legfőbb 

értéke a bátorság, a fizikai erő, a hősiesség. Inkább választja a rövid, de dicsőséges 

életet, mint a hosszú, ám békés sorsot. Az Iliász cselekményének túlnyomó részét 

a harci események leírása adja, az egyén legfőbb értéke, hogy a közösséget 

szolgálja, akár életét is áldozza érte.  

Az Odüsszeia egy emberöltővel későbbi állapotot tükröz, amelyben már egy 

megváltozott értékrendet figyelhetünk meg. Főhőse, Odüsszeusz halandó, akinek, 

bár testi erejével is kitűnik, legfontosabb tulajdonsága a kíváncsiság és a 

leleményesség. Fölöslegesen nem keresi a bajt, kalandjai során nem a vakmerőség, 

hanem a tudásvágy hajtja. A szellemi-erkölcsi értékek itt már fontosabbak. Phaiák 

földön atlétikai versenyt rendeznek, amelyen az egyik ifjú sértegetni kezdi 

Odüsszeuszt, amiért nem vesz részt a küzdelemben. Odüsszeusz ekként válaszol 

néki: 

„Hát csak nem kap meg mindent mindenki az égtől, 

jó alakot, jó észt s jelesenszólás tudományát. 

Mert van olyan, ki a földön gyarlóbb külsejü férfi, 

ám szavait nagy szépséggel koszorúzza az isten, 

és mindenki gyönyörrel néz rá, büszke beszéddel 



Vass Judit: Irodalom 9. 

 23 

szól, de szerényen s édesen, és kimagaslik a nép közt, 

s istennek látják, ha a városon át veszi útját.” 

Odüsszeusz szavaiban már a szellemi értékeire büszke ember szólal meg, a puszta 

testi erőt már nem tekinti érdemnek, csak ha erkölcsi értékekkel jár együtt.  

 Az Odüsszeia cselekménye a patriarchális (apajogú) társadalom korában 

játszódik, a családfő vezette közösségnek még nagy az összetartó ereje. A 

társadalom értékrendje szilárd, a hétköznapokat évszázados szertartások 

szabályozzák. A férfinak és a közösség idősebb tagjainak nagy a tekintélye, a fiatal 

például csak akkor szólhat, ha kérdezik. A nő még nem egyenrangú a férfival, de 

Penelopé, Odüsszeusz felesége és Nauszikaá, a phaiák királylány már egy 

önállósodó, öntudatosodó nőtípust képvisel a műben. Írott törvények nincsenek, 

az emberek egymás közti viszonyait a szokásjog irányítja. Az önbíráskodás még 

elfogadott cselekedet, ezért ölheti meg Odüsszeusz a feleségét zaklató kérőket.  

Az Odüsszeia története sokkal költőibb, mint az Iliászé, a képzeletnek jóval 

nagyobb szerepe van. Odüsszeusz fantasztikus kalandjai a népmesékkel rokon 

logikát követnek. A hős mitikus lényekkel vív meg, s ebben a harcban 

leleményessége, emberi kiválósága a legfőbb fegyver. A meseszerű történetek 

emberi erényekre és gyengeségekre hívják fel a figyelmet, arra, hogy milyen 

veszélyek leselkednek ránk az életben. Odüsszeusz kalandjai jelképes értelmet 

hordoznak: ezeket a veszélyeket csak az okos, állhatatos, erős egyéniség győzheti 

le. Vele új hőstípus jelenik meg az irodalomban: az utazó hős, akinek kalandjai 

során egyre gazdagodik a jelleme, kiválósága már nemcsak testi erejében, hanem 

szellemiekben is tükröződik. Az Odüsszeia a szórakoztató szépirodalom első 

remekműve, a kalandregények őse.  

 

A homéroszi eposzok jellemzői  

 

Az eposz (hősköltemény) valamely, egy egész nép életére kiható jelentős eseményt 

mond el. Két alapvető típusa a népeposz, illetve a műeposz. A népeposz az írott 

kultúra előtt született, csak később jegyezték le, ilyenek a homéroszi eposzok. A 

műeposz a népeposzok mintájára íródik, szerzője már ismert költő. A 

hagyományos eposznak két fajtája van: a harci eposz (Iliász) és az utazóeposz 

(Odüsszeia) A homéroszi eposzok hagyományt teremtettek, a későbbi eposzok 

azok mintájára íródtak. Kötelező elemük a mitológiai keret, a cselekmény az 
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istenek cselekedeteivel kezdődik, akik később is beavatkoznak a halandók életébe. 

A történet in medias res ( a dolgok közepébe vágva) kezdődik, az előzményeket a 

szerző nem meséli el, mert a közönség azokat jól ismeri. Az Iliász és az Odüsszeia 

is csak a történet utolsó évében játszódik. A harci eposz szerkezeti egységei a 

következők: 

• invokáció (megidézés) : a költő a múzsa megidézésével kezdi művét, az 

istennő segítségét kéri, hogy az alkotás sikeres legyen 

• propozíció (tárgymegjelölés): a költő röviden összefoglalja az eposz tárgyát, 

előrevetíti a cselekményt 

• enumeráció (előszámlálás): seregszemlét tart, részletesen bemutatja a 

szembenálló feleket, előcsatározások folynak 

• cselekmény: a harc leírása 

• peroráció (berekesztés) : a történet lezárása 

Az eposz költői nyelvére a toposzok (ősi képek) jellemzők. Ilyenek a beszélőnevek, 

az    eposzi jelzők: leleményes Odüsszeusz, hókarú Nauszikaá, tehén szemű Héra 

stb. Ezek az állandó jelzők a hősök külső-belső tulajdonságaira utalnak, s 

állandóan visszatérnek a szövegben. Az eposzi jelző másik neve az epitheton 

ornans (díszítő jelző). Ugyancsak visszatérő elemek az eseményrímek: bizonyos 

jelentek leírása ugyanazokkal a szavakkal történik, például a vendéglátás 

szertartását Homérosz mindig ugyanúgy írja le: 

„Hozta a szolgaleány a vizet s öntötte kezükre, 

Szép szinarany kancsót az ezüst tálkába ürítve, 

Hogy kezüket mossák, s a gyalult asztalt odatolta. 

Majd meg a tisztes gazdasszony közibük kenyeret vitt, 

És sok jó eledelt, s ami volt, osztotta örömmel; 

Mindenfajta husokból vitt pecsenyét a husosztó, 

Tálat emelve, s arany poharat tett mindjük elébe.”  

A hajnal leírása is mindig ugyanaz: 

„És hogy a rózsaujjú Hajnal kélt ki a ködből,” 

Ezek a nyelvi elemek a szájhagyományban már készen voltak, az eposz 

lejegyzőjének támpontot adtak a leírásban. 

A költői eszközök között találjuk a hosszú hasonlatláncot, amely szemléletessé 

teszi a leírást. Mikor Odüsszeusz meglátja a partot, Homérosz ezzel a hasonlattal 

teszi szemléletessé örömét: 
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„Mint ahogyan gyerekek megörülnek, látva, hogy éled 

Apjuk, akit kórság leterít, nagy kínok emésztik, 

Rég sorvad, valamely haragos daimón dühe gyötri, 

S most örömükre az istenek őt kisegítik a bajból, 

Úgy megörült Odüsszeusz meglátva a földet, az erdőt, 

S úszott nagysebesen, hogy fölhághasson a partra.” 

 

A homéroszi eposzok időmértékes verselésben, hexameterben íródtak.  

 

Fogalmak: rapszodosz, archaikus, patriarchális, eposz, népeposz, műeposz, 

utazóeposz, in medias res, invokáció, propozíció, enumeráció, peroráció, toposz, 

beszélőnév, epitheton ornans, eseményrím 
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AZ IDŐMÉRTÉKES VERSELÉS 

 

Európában három verselési rendszer honosodott meg: 

• időmértékes (görög-római), rímtelen  

• gondolatritmusos (héber), rímtelen 

• ütemhangsúlyos (nyugat-európai), rímes 

Az időmértékes verselést a görögök alkották meg. Rímtelen, a rövid és hosszú 

szótagok szabályos váltakozására épül.  

Rövid a szótag , ha: 

• benne rövid a magánhangzó, s utána csak egy rövid mássalhangzó következik. 

U        U  U 

fa,       fa-lon 

Hosszú a szótag, ha: 

• benne rövid a magánhangzó, de utána hosszú vagy több mássalhangzó 

következik. 

             –       –   –   –       U 
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            hall , hallottam, hogy 

• benne hosszú a magánhangzó. 

–        – 

lő,     fáj 

      Az időmértékes verselés legkisebb egysége az egy mora, amely egy rövid (U) 

szótagnak felel meg. A szótagok állandó kapcsolatát verslábnak hívjuk. 

Megkülönböztetünk emelkedő és ereszkedő verslábakat. Az emelkedő verslábak 

hosszú szótagra végződnek, az ereszkedőek rövidre. Az időmértékes verselés 

lényege, hogy a szövegben vagy csak emelkedő vagy csak ereszkedő verslábak 

vannak, ez adja a szabályos ritmust. 

 

emelkedő verslábak ereszkedő verslábak 

jambus U – anyám trocheus – U tudta 

anapesztus U U – anyukám daktilus – U U tudtad-e 

ionicus a 

minore 

U U – – anyukámról pirrichi

us 

U U pici 

chorijambus – U U – édesanyám  

 

Semleges versláb a spondeus: – – , amely mind ereszkedő, mind emelkedő 

ritmikájú szövegben előfordulhat. 

 

A hexameter hat verslábból álló sorfajta, melyben daktilus (– UU) és spondeus 

(– –) fordul elő. Az ötödik versláb kötelezően daktilus, ez adja a szabályos ritmust. 

 

–  UU | –         – |     –     – |       –     U  U |   –    U U |   –       – | 

Fér  fiu   ról    szólj   né  kem,     mú  zsa, ki   sok fe le    boly gott 
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A GÖRÖG LÍRA 

 

A líra jellemzői 

 

A líra a legszubjektívebb műnem, amely a legnagyobb szabadságot biztosítja az 

alkotónak személyes mondanivalója kifejtésére. Megjelenési formája a vers, szövege 

többnyire rímes, ritmikus beszéd. A versben megszólaló személyt lírai énnek 

nevezzük, aki lehet azonos a költővel, de lehet fiktív (kitalált) személy is. A versben a 

hangsúly a lírai én érzésein, gondolatain van, ezt nevezzük lírai költészetnek. Témája 

sokféle lehet, többek között megkülönböztetünk szerelmi, gondolati, tájfestő lírát. 

Klasszikus műfajai a dal, az óda, az elégia, az epigramma. A versszöveg 

expresszivitását a nyelv festői és zenei eszközei adják. Festői eszközök a szóképek: a 

hasonlat, a metafora, a szimbólum, az allegória stb. Zenei eszközök a rím, a ritmus, a 

hangszimbolika. 

 

A görög líra  

 

A három műnem (epika, líra, dráma) közül a líra akkor született meg, amikor a nagy 

közösségi témák kimerültek. A költők figyelme a magánélet kérdései felé fordult, 

verseikben az individuum személyes élményei szólaltak meg. A görög költészet még 

szoros kapcsolatban állt a zenével, a vers valójában dal, amit hangszeres kísérettel, 

lanttal adtak elő. A legkedveltebb műfajok a dal, az epigramma, a dithürambosz  és a 

himnusz voltak. Az elégiát még nem sorolták a lírába, mert fuvolán kísérték. 

• A dal egynemű érzést (örömöt, bánatot) közvetít, általában rövid, szabályos 

strófákból áll. 

• Az epigramma eredetileg sírfelirat volt, később vált bölcseleti verssé, amely 

valamilyen filozófiai vagy morális (erkölcsi) kérdést feszeget. Az epigramma 

rövid, általában csattanóra épül. Formája a disztichon, amely egy 

hexameterből és egy pentameterből áll. 

• A dithürambosz eredetileg Dionüszoszt dicsérő kardal volt, ma mindenféle 

dicsőítő költeményt értünk alatta. 

• A himnusz patetikus (fennkölt) hangnemben megírt, az istenekhez szóló 

költemény, amely vagy dicsőít valamely istent, vagy kéréssel fordul hozzá. 
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SZOLÓN 

 

Szolón államférfi és költő volt, ő teremtette meg a gondolati lírát, verseiben politikai, 

morális és filozófiai kérdéseket feszeget. Jellemzője a gnóma, a velős, bölcs mondás. 

 

Önkényuralom 

 

Gondolati vers, epigramma. Szolón a demokrácia védelmében írta ezt a költeményt, 

amelyben kortársait a zsarnokság veszélyeire figyelmezteti. A vers felütése egy 

természeti kép, a vihar pusztító erejét jeleníti meg. A következő gondolat már az 

emberi világba visz, állítván, hogy a természeti veszélynél sokkal nagyobb 

fenyegetettséget jelent a zsarnokság, amely fokozatosan épül ki, és az emberek észre 

sem veszik. A verszárlat egy rövid felszólítás:  

„tehát éberen álljatok őrt!” 

A költemény disztichonban íródott, a páratlan sorok hexameterek, a párosak 

pentameterek. 

A pentameter 5 verslábból álló sor, a közepén cezúrával. Daktilus és spondeus 

fordulhat elő benne. Leggyakoribb fajtája: |–UU |–UU |– ||  |–UU |–UU| – | 

 

SZAPPHÓ 

 

Szapphó Leszbosz szigetén élt, az első európai költőnő, ő teremtette meg a lírai 

költészetet, azon belül a szerelmi lírát. Verseiben a legfontosabb érték a testi-lelki 

szerelem, amely az egyéni boldogság legfőbb forrása. Új versszakot teremtett, a 

szapphói strófát, amely 3 szapphói és egy adoniszi sorból áll.  

 

 

Úgy tünik nékem… 

 

A vers örök szerelmi témát boncolgat, a féltékenységet. A mű nagy része a vágy testi 

jeleinek leírása, amit a kedves szépsége, nevetése váltott ki. Szapphó részletesen leírja 

szenvedéseit, melyeket az erős érzelmi töltésű szavakkal fokoz, s ezzel feszültséget 
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kelt: elakad, veríték önt el, reszketek. A verszárlat a szerelmi szenvedésbe való keserű 

belenyugvásnak ad hangot. A dal szapphói strófában íródott. 

 

ANAKREÓN 

 

Anakreón a szerelem és a bor költője, a bordal hagyományának megteremtője. 

Bordalaiban az életörömet hirdeti, tudatosan fordul el a politikától, a harci dicsőség 

magasztalásától. Többféle sorfajtát alkotott, ezeket anakreóni soroknak nevezzük. 

Anakreón nagy hatással volt Csokonai Vitéz Mihályra. 

 

Gyűlölöm 

 

Ez a rövid epigramma híven tükrözi Anakreón értékrendjét, melyben a szerelem és a 

költészet áll az első helyen. A vers első két sora az elvetendő magatartást rajzolja meg, 

a háborút dicsőítő iszogatást. A költemény második fele már ars poetica (költői 

hitvallás) arról, hogy a szeretet a legfőbb érték, s erre a szerelem és a költészet tanít. 

Disztichonban íródott. 

 

Fogalmak: líra, lírai én, dal, epigramma, morális, disztichon, hexameter, pentmeter, 

himnusz, dithürambosz, patetikus, gnóma, szapphói strófa, anakreoni sor 

 

 

 

 

 

 

A GÖRÖG DRÁMA 

 

A klasszikus dráma jellemzői 

 

A klasszikus szónak két jelentése van. Első jelentése: kiemelkedő. Ha például a 

magyar irodalom klasszikusairól beszélünk, akkor a legjelentősebb szerzőket értjük a 

klasszikusok alatt. Másik jelentése: hagyományos, nem modern. A továbbiakban 

ebben a jelentésben fogjuk használni. A dráma elnevezés a „drán” görög szóból 
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származik, amely cselekvést jelent. A dráma előadásra szánt mű, a könyvdráma csak a 

19. században jelent meg. A klasszikus drámának három nagy virágkora volt:  

1. az ókori görög dráma (Szophoklész) 

2. a reneszánsz dráma (Shakespeare) 

3. a klasszicista dráma (Moliére, Schiller) 

A drámai mű az akció és a dikció egységére épül. (akció : tett, dikció : beszéd) A 

cselekményt a hősök tettei és szavai viszik előre. A műben dialógusok és monológok 

váltakoznak, narrátor nincs. A drámai mű cselekményének lényege a drámai harc, 

amely a főhős és környezete között alakul ki. Ebben a harcban értékrendek ütköznek 

egymással, a környezet megpróbálja a hősre kényszeríteni akaratát. A cselekmény 

tettek és ellentettek láncolatára épül. A klasszikus dráma a cselekmény- és 

idősűrítésre épül, vagyis a szerző csak a feszültséggel terhes pillanatokat viszi színre. 

A drámai harc az alábbi fokozatokon keresztül alakul ki. 

1. drámai alaphelyzet (megismerjük a feszültség okát) 

2. kibontakozás (a feszültség halmozódása) 

3. bonyodalom (a feszültség már tettekben is megnyilvánul, kialakul a konfliktus) 

4. tetőpont (összeütközés) 

5. megoldás (lehet tragikus vagy feszültséget feloldó) 

A klasszikus dráma főhőse nagyformátumú személyiség, aki kiemelkedik 

környezetéből, és megpróbálja értékrendjét érvényesíteni. A szereplők között vannak 

cselekvő és mérlegelő hősök. A cselekvő hősök viszik előre tetteikkel a cselekményt, 

közöttük alakul ki konfliktus, a mérlegelő hősök megpróbálják feloldani a 

feszültséget, elkerülni a tragédiát. A klasszikus dráma egyetemes sorskérdéseket vagy 

morális (erkölcsi) problémákat feszeget. Morális kérdés például: szabad-e bosszút 

állni? A hagyományos dráma katarzisra épít, amely a nézőben az előadás végén 

kialakuló lélekállapot. A „katarzis” szó „megtisztulást” jelent; a néző egyszerre érez 

szánalmat a pozitív értékek pusztulása miatt, ugyanakkor megkönnyebbülést is 

amiatt, hogy helyreáll az erkölcsi értékrend (pl. a rossz megbűnhődik). 

 

A görög dráma eredete  

 

A görög dráma vallási szertartásokra vezethető vissza, a színjátszás a dionüszoszi 

ünnepségekből nőtt ki. Dionüszosz a bor és a termékenység istene volt, az ünneplők 

őt dicsőítették kardalokban, énekkel és tánccal. Később a karból kivált egy szereplő, s 
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párbeszédet kezdeményezett, így már drámaibb  lett az előadás. Az ünneplők 

állatmaszkokat viseltek, a kecskemaszkban elénekelt dalt tragosznak (kecskedalnak) 

hívták, innen ered a „tragédia” elnevezés. Idővel a rítus olyan nagyszabásúvá vált, 

hogy szükségessé tette egy állandó helyszín létrehozását, így jöttek létre az állandó 

színházak.   

 

A görög színház 

 

A görög színház amfiteátrum, azaz szabadtéri színház. Félkörben a hegyoldalba vájt 

nézőtere van, amely több ezer néző befogadására alkalmas. Rendkívül jó az 

akusztikája, a legfelső sorokban is hallani a színészek beszédét. A nézőtér előtti kör 

alakú téren helyezkedik el az orkesztra (tánctér), a kar ide sorakozott fel. Mögötte áll 

a színpad, azon túl egy kis épület, ahonnan a szereplők bevonulnak. Díszletet és 

három szereplőt először Szophoklész alkalmazott. Csak férfi színészek játszottak, az 

előadásokat nappal tartották. Állandó kellék volt a cserélhető maszk, amely a 

szereplők hangulatát tükrözte. A kellékek között találjuk a koturnuszt (magasított 

talpú cipőt) és a deus ex machinát („isten a gépből”). A deus ex machina egy 

emelőszerkezet volt, amelynek segítségével az istent játszó szereplőt a színpad fölé 

emelték. Mára dramaturgiai szakkifejezés lett, jelentése: a cselekményből nem 

fakadó, váratlan befejezés. A színház a görög kulturális élet fontos helyszíne volt, ezt 

bizonyítják a drámaversenyek, amelyeket évente rendeztek. A pályázóknak három 

tragédiát és egy vígjátékot kellett írni, a győztes nagy megbecsülésnek örvendett. 

Szophoklésznek, aki többször megnyerte a drámaversenyt, halála után szentélyt 

építettek, és félistenként tisztelték. 
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Az epidauroszi színház 

 

A görög tragédia jellemzői 

 

Az európai dráma a görög tragédiákkal kezdődik. A tragédiák cselekménye szorosan 

kapcsolódik a mitológiához, a hősök sorsát valamilyen isteni jóslat irányítja, ezért a 

görög tragédia még végzetdráma. Ennek ellenére nem a végzeten, hanem a hősök 

jellemén van a hangsúly, igyekeznek árnyalt jellemeket bemutatni. A görög szerzőket 

egyetemes, morális  kérdések izgatják, olyanok, amelyek az egész közösség életére 

kihatnak. A görög tragédiák szerkezete hagyományt teremtett, az európai klasszikus 

dráma belőlük nőtt ki (feszültség, kibontakozás, bonyodalom, tetőpont, megoldás). A 

művekben még van narrátor, a kar, amelyik vagy elmeséli az előzményeket, vagy 

értékeli a hősök szavait, vagy kifejezi a közösség véleményét. Az isteni végzetet a jós 

testesíti meg. A görög tragédiák szövege kardalok és párbeszédes részek láncolatára 

épül. Két párbeszédes részt mindig egy kardal szakít meg. Verselésük időmértékes, a 

párbeszédes részek jambusokban (U- ) íródtak, a kardalok például chorijambusokban 

(- UU -). 

 

A tragikus triász  

A görög tragédia virágkora az időszámításunk előtti 5. század. Ekkor élt és alkotott az 

ún. tragikus triász, vagyis a három legkiemelkedőbb tragédiaíró.   

Aiszkhülosz: A leláncolt Prométheusz 

Szophoklész: Oidipusz király, Antigoné, Elektra 

Euripidész: Médeia 
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         Szophoklész 

 

SZOPHOKLÉSZ: ANTIGONÉ 

Az Antigoné a thébai mondakörre épülő Szophoklész-trilógia utolsó darabja, 

amelynek előzménye az Oidipusz király és az Oidipusz Kolonoszban. Az Oidipusz 

király tipikus végzetdráma, amelyben a hősök el akarják kerülni a rájuk nehezedő 

jóslat beteljesülését, maguk akarják irányítani életüket ─ ez már az öntudatosult 

görög individuum jellemzője. Az Antigoné összetett tragédia, a végzetnek kisebb a 

jelentősége az eseményekben, a hangsúly az emberi jellemeken van. A tragédia 

témája rétegzett: szól a zsarnokság természetéről, arról, hogy hogyan alakul ki, mi 

motiválja (készteti) a zsarnokot, s a zsarnokság milyen magatartásformákat vált ki az 

emberekből. A tragédia cselekménye egyetemes történelmi helyzetet mutat be 

egyetemes jellemeket vonultatva fel. A drámai alaphelyzetet, a feszültséget Kreón első 

intézkedése okozza, mellyel megtiltja Polüneikész eltemetését. Ő maga azzal 

indokolja törvényét, hogy ezzel a közösség érdekeit szolgálja, azért akar példát 

statuálni, hogy Thébában visszaálljon a rend és nyugalom. Célja helyes, az eszköz 

azonban zsarnoki, mert Kreón a rendet az emberek félelmére akarja építeni. 

Törvényével megosztja az alattvalókat, akikben belső erkölcsi konfliktus alakul ki, 

meghasonlanak önmagukkal, s mivel a többség nem mer szembeszállni, hallgat. 

Iszméné, a Kar és az Őr viselkedésében látható, hogy valójában mindenki Antigonéval 

ért egyet, azaz helytelenítik Kreón törvényét, de nem mernek ellene fellépni, s ezzel 

mindannyian a zsarnok eszközévé válnak. Ez tart fenn minden diktatúrát: az emberek 

egymástól is félni kezdenek, s ezzel megszűnik köztük a természetes szolidaritás 
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(együttérzés, támogatás) ─ s az összetartó erő hiánya gyengíti a közösséget. A 

zsarnokság szélsőséges magatartásformákat vált ki az emberekből: a lázadást vagy a 

behódolást. Törvényszerűen vezet először az erkölcsi értékrend megbomlásához, 

majd erőszakhoz és tragédiához, ártatlan áldozatokhoz.  Kreón azért lesz zsarnokká, 

mert a hatalmat nem szolgálatnak tekinti, hanem uralkodásnak, saját akaratát 

mindenképp rá akarja erőltetni Thébára. Innen fakad, hogy nem fogja fel törvénye 

várható következményeit - nem érti, hogy az emberi természeten csak ideig-óráig 

lehet erőszakot tenni, a félelemre épített rend törékeny és természetellenes. Ezt ő 

maga is érzi, s állandóan fél a lázadástól, s ez a félelem egyre merevebbé teszi 

viselkedését, sem eszéhez, sem szívéhez nem vezet út. Sem erkölcsi, sem észérvekre 

nem képes hallgatni. Saját összeomlását önmaga idézi elő bűnével, ami nem más, 

mint a hübrisz (gőg). Antigoné a lelkiismeretet testesíti meg a műben, ő az örök 

lázadó, akit az embertelen törvény nem tud megfélemlíteni, mert az erkölcsi elvekhez 

való ragaszkodás erősebb benne még az életösztönnél is. Hősiessége, egyenessége, 

elvhűsége tragikus hőssé emeli, mert az ő áldozata szabadította fel a közösséget a 

zsarnokság alól. Antigoné személyisége egyben azt is bizonyítja, hogy az ember nem 

olyan szolgalélek, mint amilyennek Kreón képzeli. Iszméné a becsületes többség 

képviselője. Magától nem lázad fel, de ha kenyértörésre kerül a sor, az igaz ügy mellé 

áll - ez is egyfajta bátorság: legyőzi önmagát. A többség először mindig természetes, 

elemi ösztöneire hallgat: életösztönére, békevágyára, szeretteire - a félelem gyengíti az 

akaraterőt, belső erkölcsi konfliktushoz vezet, tudatos vagy öntudatlan behódoláshoz. 

Iszméné egyben a mérlegelő hőst testesíti meg, aki, mielőtt cselekszik, végiggondolja 

tette várható következményeit . Ugyancsak mérlegelő alkat Haimón, aki talán a 

tragédia legnehezebb helyzetében van, hiszen érzelmeiben két isteni törvény ütközik: 

az egyik Antigoné igazsága, a másik, hogy apját tisztelnie kell. A szembenálló felek 

mindegyikéhez erős érzelmek kötik, s ez megnehezíti az objektív (elfogulatlan) 

magatartást. Haimón azonban sokkal higgadtabb, mint Antigoné vagy Kreón, nem 

szembeszegül, hanem érvel, nem keresi a konfliktust, hanem igyekszik azt feloldani, 

megelőzni a tragédiát. Demokratikus érzelmű, gondolkodású ember, aki a vitázó 

feleket észérvekkel akarja meggyőzni. Az ő tragédiája is a zsarnokság természetéből 

fakad - arra sem erkölcsi, sem észérvek nem hatnak. 

 

Fogalmak: klasszikus, drán, akció, dikció, katarzis, kardal, tragosz, amfiteátrum, 

orkesztra, koturnusz, deus ex machina, motivál, szolidaritás, hübrisz   
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A RÓMAI KÖLTÉSZET 

 

A római irodalom a Kr.e. 3. században alakult ki, a hellenisztikus (görög mintára 

épülő) kultúra része. A rómaiak átvették a görög mitológiát és latin neveket adtak a 

görög isteneknek. A római irodalom latin nyelvű, legmagasabb rendű 

megnyilatkozása a lírai költészet, amely a Kr.e. 1. században virágzott. Legfőbb 

mesterei: Catullus, Vergilius és Horatius voltak. 

 

CATULLUS (Caius Valerius) a Kr.e. 1. században élt Rómában, az ún. „új költők” 

egyike. Lírai költészetében Szapphó nyomdokait követi, szerelmét Leszbosz szigetéről 

Lesbiának nevezi el. Vezető témája a szerelem, az egyéni boldogság. Az erotikus líra 

megteremtője, költészete humoros, szókimondó. Életszemléletére a hedonizmus, az 

élvezetek hajszolása jellemző. A hedonizmus mögött azonban komor haláltudat rejlik. 
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        Catullus 

Gyűlölök és szeretek 

 

Rövid, csattanóra épülő epigramma, amely a taszítás és vonzás kettősségéről, 

ambivalenciájáról szól. Catullus számára a szerelem nemcsak boldogító, hanem 

gyötrő érzés is, amely a lélek diszharmóniájához vezet. Ez a kettősség védtelenné, 

érzelmeinek áldozatává teszi a lírai ént. A vers disztichonban íródott. 

 

Caesarhoz 

 

Catullus elfordult a politikától, Caesarhoz c. epigrammája merész kiállás a művész 

függetlensége mellett. Nem hajlandó behódolni a hatalomnak, sőt közömbös neki 

Caesar személyisége is. Az egyeduralom kialakulásának idején nagy bátorság ekként 

fordítani hátat a politikának. 

 

VERGILIUS  (Publius, Maro) a Kr.e. 1. században élt, költő 

és epikus, művészetével Augustus császár békét hozó politikáját támogatta. Sok más 

alkotóval együtt Maecenas köréhez tartozott. Maecenas Augustus embere volt, aki 

anyagilag támogatta a művészeket. Vergilius írt tíz bukolikus (pásztori) költeményt, 

amelyeket ma eklogáknak nevezünk. (Az ekloga eredetileg szemelvényt jelkent. )Az 

ekloga hexameterben és dialógusban megírt bukolikus költemény, amelyben 
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pásztorok beszélgetnek életről, halálról, költészetről. Vergilius eklogái a polgárháború 

időszakát idézik fel, a kisember s a költők szenvedéseit. Nagy hatással voltak Radnóti 

Miklósra, aki nemcsak fordított Vergilius-eklogát, hanem maga is alkotott ebben a 

lírai műfajban. Vergilius főműve az Aeneis, a rómaiak honfoglalásáról szóló eposz. 

Aeneas trójai hős, aki Trója bukása után családjával és embereivel tengerre száll, hogy 

új hazát alapítson. Hosszas utazás és harcok után letelepszenek, megalapítják 

Latiumot, ez lesz a Római Birodalom bölcsője. Az Aeneis már műeposz, amely a 

homéroszi eposzok mintájára íródott, ötvözi az Iliász és az Odüsszeia 

cselekményfűzését. A hagyományos latin értékeket hirdeti, a szorgalmat, az 

állhatatosságot és a hitet. Az Aeneis szolgált mintául Zrínyi Miklós Szigeti veszedelem 

c. eposzához.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

HORATIUS 

 

 

       Horatius 

 

Horatius (Quintus, Flaccus) a Kr.e. 1. században élt, Maecenas felfedezettje volt. 

Alacsony származása ellenére nagyon büszke volt arra, hogy saját erejéből, 

tehetségével vitte sokra. Bár közel állt Augustushoz, igyekezett megőrizni szellemi 

függetlenségét. Többek között ő honosította meg a görög időmértékes verselést, a 
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görög strófákat a latin irodalomban. Nagy hatással volt az európai költészetre, 

különösen a klasszicistákra, köztük Berzsenyi Dánielre, de későbbi költőinkre is, 

például Babits Mihályra, Radnóti Miklósra és Petri Györgyre. 

Horatius intellektuális (szellemi, filozofikus) lírát teremtett, életszemléletére az 

epikureizmus és a sztoicizmus hatott. Epikurosz görög filozófus volt, aki szerint az 

élet értelme az öröm, amire a lélek törekszik. Másik fontos tétele a mértékletesség, 

azaz élvezzük az életet, de mértékkel. A sztoicizmus is görög filozófia, melynek 

lényege a bölcs belenyugvás, a szenvedélymentes szemlélődés. Horatius számos 

mondása vált szállóigévé: 

“Carpe diem!” “Szakítsd le a napot!” azaz: Minden napnak szakítsd le a gyümölcsét, 

minden napodnak meg legyen az értelme. 

“Memento mori!” “Emlékezz a halálra!” azaz: Ne feledd el, hogy az életed véges, 

igyekezz tartalmas életet élni. 

“Sapere aude!” “Merj tudni!” azaz: Hagyatkozz az értelmedre, merj önállóan 

gondolkodni. Később ez lett a felvilágosodás jelszava. 

 

 

 

 

 

 

 

Licinius Murenához 

 

Az óda 

 

Az óda műfaját Horatius teremtette meg carmenjeivel. (A „carmen” latinul dalt 

jelent.) Az óda lírai szónoklat, amely valamilyen filozófiai vagy morális kérdést fejt ki. 

Megszólítottja lehet egy konkrét személy, de lehet egy egész közösség is. Célja, hogy a 

választott gondolati vagy erkölcsi tételről meggyőzze az olvasót. Szerkezete retorikus 

(szónoki). Három nagyobb egységre osztható: expozícióra (bevezetésre), 

argumentációra (érvelésre) és konklúzióra (következtetésre). Az expozíciót retorikus 

kérdéssel vagy felszólítással nyitja, amely felrázza az olvasót, felkelti figyelmét. A 

retorikus kérdés álkérdés, amelyre nem várunk választ, mert azt a kérdés már 
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magában foglalja. Ugyancsak az expozícióban vezeti fel a témát a költő, röviden 

összefoglalja a tételt, ami mellett érvelni fog. Az óda hosszabb, központi része az 

argumentáció, amelyben részletesen kifejti a témát, érveket és ellenérveket sorakoztat 

fel. Szemléletes példákkal igyekszik meggyőzni az olvasót a tétel igazságáról, vagy az 

ellentétes állításokról bizonyítja be, hogy hamisak. Az érvelés során retorikus 

eszközöket alkalmaz: ismétlést, felsorolást, párhuzamot, ellentétet stb. A 

konklúzióban röviden megismétli a tételt, és levonja a következtetést. 

 

A vers témája 

 

A vers a gondolati líra tárgykörébe tartozik. A Licinius Murenához megszólítottja a 

konzul, akit egy Augustus elleni összeesküvés miatt kivégeztek, de a vers tágabb 

értelemben mindenkihez szól. Licinius esete csak szemléltető példa Horatius 

számára, hogy az életben követendő helyes magatartást, életfilozófiát hirdesse. 

Epikureista nézeteket vall, azt hirdeti, hogy az életben óvakodnunk kell a 

szélsőségektől, helyettük az arany középúton kell járni. Horatius szavaival élve ez az 

aurea mediocritas ( arany középszer) elve. Emellett a sztoikus életbölcselet hatása is 

tetten érhető a versben. Horatius szerint a bölcs ember megfontolt, alkalmazkodik a 

különböző élethelyzetekhez, azokhoz igazítja magatartását, de úgy, hogy 

függetlenségét megőrizze. 

 

 

 

 

Szerkezete 

 

A vers retorikus szerkezetre épül: az első két versszak az expozíció, amely retorikus 

megszólítással nyitja meg a gondolatmenetet, s bevezeti a tételt, amely a második 

versszakban hangzik el: „Akinek szívében arany közép tart / súlyegyent…” Horatius 

arra figyelmeztet, hogy aki tartózkodik a szélsőséges magatartástól, az nem kerül 

szélsőséges élethelyzetekbe. Elkerüli a nyomor, de a nyomasztó gazdagság is.  A 3-5. 

versszakok képezik az argumentációt, melynek során természetből vett példákkal 

érvel tétele mellett. A magas fenyők, a nagy tornyok, a hegyek csúcsa van leginkább 

kitéve a veszélyeknek, azaz aki túl magasra tör az életben, könnyen vesztébe 
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zuhanhat. Az okos ember megfontolt és optimista (derűlátó). Az élet nehéz 

pillanataiban nem csügged, jó sorsában pedig nem bízza el magát. A konklúzió az 

utolsó versszak, amely az arany középszer tételét ismétli meg, megerősítve azt. 

 

Poétikája (költői eszközei) 

 

Horatius a képes beszéd eszközeivel él, miközben kifejti életfilozófiáját. A gondolati 

tartalmat természeti képekbe vetíti ki, szimbólumokba és metaforákba. Az ilyen képes 

beszédet nevezzük metaforikus versbeszédnek, amelyben a szavaknak jelképes 

értelmük van. A vers visszatérő elemei a tenger és a hajó. Mindkettő toposz, ősi 

szimbólum, amely a kezdetektől végigkíséri a költészetet. A tenger az élet, a hajó az 

ember szimbóluma (jelképe). A nyílt tengerre hajózó ember a vakmerő, a parti hegyek 

mellett óvakodó hajós pedig a gyáva. A vakmerőség és a gyávaság szélsőséges 

magatartások, az arany középutat a bátorság jelenti, ezt már Arisztotelész is kifejtette 

etikájában. A toposzok mellett metaforákat is találunk a versben: a magas fenyők, a 

torony, a hegyorom a magasra törő ember jelképei.  

 

Prozódiája (verselése) 

 

A vers szapphói strófában íródott. 

 

Ars poetica 

 

Az ars poetica kifejezés eredeti jelentése: a költészet mestersége. Ma már elvont 

értelemben használjuk, költői hitvallást értünk alatta. Az ars poetica versben a költő 

kifejti a költészethez való viszonyát, az őt vezérlő művészi elveket. Tágabb értelemben 

az ars poetica jelentheti egy művész vagy gondolkodó hitvallását az életről is. Ilyen ars 

poetica vers Petőfi Sándor A XIX. Század költői című alkotása, amelyben azt hirdeti, 

hogy a költészetnek a társadalmi haladást kell szolgálnia. 

Horatius Ars poeticája az első jelentős költői hitvallás, amelynek művészi felfogása 

nagy hatással volt az európai költészetre. Horatius verse hexameterekben írt 

episztola, azaz költői levél, melyben költőtársait szólítja meg, nekik ad tanácsokat 

arról, milyen eszközökkel éljenek a költői mű alkotásakor. Episztolájában Horatius 

beszél költészet és valóság, forma és tartalom kérdéseiről, arról, hogy mitől lesz 
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élvezetes a költői mű nyelve, s meghatározza a költészet kettős célját, a 

gyönyörködtetve tanítás elvét. 

 

Fogalmak: hellenisztikus, hedonista, ambivalencia, diszharmónia, bukolikus, 

ekloga, intellektuális, epikureista, sztoikus, carmen, retorikus, expozíció, 

argumentáció, konklúzió, aurea mediocritas, poétika, metaforikus versbeszéd, 

episztola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A BIBLIA 

 



Vass Judit: Irodalom 9. 

 43 

A Biblia helye az európai kultúrában 

 

A Biblia elsősorban vallásos könyv, de hatása a valláson túl is terjed. A görög-római 

kultúra után a zsidó-keresztény világkép határozta meg Európa szellemi arculatát. 

Több mint ezer éven keresztül alapműnek számított, a Tízparancsolat erkölcsi 

törvényei máig érvényes értékrendet adtak a nyugati kultúrának. Legfőbb ünnepeink 

vallásos eredetűek. Karácsonykor Jézus születését ünnepeljük, húsvétkor a zsidók az 

Egyiptomból való szabadulásra, a keresztények Jézus feltámadására emlékeznek. 

Szólásaink, közmondásaink egy része is bibliai eredetű, pl.: „Egy tál lencséért eladta.”, 

„Más szemében a szálkát is észreveszi, magáéban a gerendát sem.” A Biblia hatását 

nemcsak a vallásos életben vagy a hétköznapokban, de a művészetekben is 

fellelhetjük, számos műalkotás alapja valamilyen bibliai történet vagy archetípus (ősi 

szimbólum). A Biblián alapuló néhány irodalmi mű: Dante: Isteni Színjáték, John 

Milton: Az elveszett Paradicsom, Thomas Mann: József és testvérei, Bulgakov: A 

Mester és Margarita, Petőfi Sándor: Az apostol, Madách Imre: Az ember tragédiája, 

Babits Mihály: Jónás könyve  

 

Vallás- és gondolkodástörténeti fordulat 

A zsidó és a keresztény vallás megjelenése vallástörténeti fordulatot hozott: a 

politeista vallások után kialakult a monoteizmus (egyistenhit). A monoteizmus már 

tételes vallás: dogma, azaz szigorú szabályokra, hitelvekre épül. A világot Isten 

teremtette, aki mindenható és láthatatlan, csak a hit által megközelíthető. A zsidó-

keresztény istenfelfogással kialakult a transzcendens világkép. (transzcendens : 

érzékelhetőn túli ) E felfogás szerint a világ alkotója és értelme Isten, a világ tehát 

szellemi eredetű. A zsidó-keresztény világkép erkölcsközpontú, a Tízparancsolat „Ne 

ölj.” parancsa morális fordulatot hozott az etikában. (etika : erkölcstan)  

 

A Biblia felépítése, bibliaváltozatok 

A „biblia” görög szó, jelentése: tekercsek. A hívők Szentírásnak is nevezik, mert a 

zsidó és keresztény felfogás szerint a Biblia szövege isteni eredetű, azaz Isten által 

sugalmazott. Megkülönböztetünk kanonikus és apokrif könyveket (kánon : szabály). 

Kanonikus könyvek azok, amelyeket az egyes felekezetek isteni eredetűnek tartanak, 

apokrif könyvek pedig azok, melyeket a kanonizáció (szentté avatás) során nem 

fogadtak el isteni eredetűnek, ezért tiltott iratokká váltak. A zsidó vallás hívei nem 
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fogadják el Jézust a megígért megváltónak, ezért a zsidó Biblia nem tartalmazza az 

Újtestamentumot, csak az Ótestamentumot. A keresztények szentként tisztelik a zsidó 

ősatyákat, ezért a keresztény Biblia két könyvből áll: az Ótestamentumból (zsidó 

vallás könyve)  és az Újtestamentumból (keresztény iratok). A Biblia könyveit nevezik 

Ószövetségnek és Újszövetségnek is, mert a zsidó felfogás szerint Isten szövetséget 

kötött Ábrahámmal, s a keresztények szerint ezt a szövetséget megerősítette Jézus 

által. 

 

A Biblia nyelve, bibliafordítások 

A Biblia eredeti példányai elvesztek, másolatokban és sok változatban maradtak fenn. 

A jelenleg legrégebbinek ismert kéziratok az ún. „holt-tengeri tekercsek”, melyeket 

1947-ben találtak meg. Az Ótestamentum nyelve: héber, illetve arámi. (Mindkettő 

sémi nyelv.) Az Újtestamentum eredeti nyelve a görög. Európában évszázadokon 

keresztül Szent Jeromos latin fordítását használták (Kr.u. 5. század), ezt nevezték 

Vulgátának („általánosan elterjedt”). Az első teljes magyar fordítást Károlyi Gáspár 

készítette. 1590-ben nyomtatták Vizsolyban, ezért nevezik Vizsolyi Bibliának is. 

 

A Biblia nyelvezete 

A Biblia héber gondolatritmusos verselésben íródott, amely rímtelen. Lényege az 

ismétlődő mondatszerkezetek, a metaforikus beszéd alkalmazása. A biblia történetei 

példázatok, parabolák, melyeknek kortól független erkölcsi üzenete van. 

 

Fogalmak: archetípus, dogma, monoteizmus, transzcendens, etika, biblia, kánon, 

apokrif, parabola 

A zsidó vallás 

 

A zsidó nép története 

 

A zsidók őshazája Palesztina, amelyet a Biblia több néven is illet: filiszteusok földje, 

Kánaán, Júda, Izrael, az Ígéret földje. A zsidó törzsek a Kr.e. 13. században telepedtek 

le itt. Palesztina történelme viharos volt, mert nagyhatalmak ütközőpontján 

helyezkedett el (Mezopotámia, Egyiptom, Ó- és Újbabilon, Asszíria, Róma.), s 

függetlenségét többször is elveszítette, ezért beszél a Biblia „egyiptomi”, „babiloni” 

stb. fogságról. A zsidók kezdetben törzsszövetségben éltek, majd az államszervezet 
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fejlődésével a Bírák (népvezérek) uralma jött el, mígnem kialakult a királyság 

intézménye. A legjelentősebb zsidó királyok: Saul, Dávid majd Salamon. Dávid tette 

Jeruzsálemet az ország fővárosává, ezért is nevezik Dávid városának. Salamon 

nevéhez fűződik a jeruzsálemi templom építése, amit Nabukadonozor, babilóni király 

romboltatott le. Salamon halála után az ország két részre szakadt, az északi Izraelre és 

a déli Júdára. Kr.e. 63-ban Júdea római fogságba került, elvesztette függetlenségét. 

Az ókori zsidó állam megszűnt létezni, a szidók szétszóródtak a Földközi-tenger 

medencéjében, ún. diaszpórákban (szétszóródva) éltek. A második világháború után, 

1946-ban alakult meg a modern zsidó állam: Izrael, melynek fővárosa Jeruzsálem. 

Izraelt Szentföldnek is nevezik, mert három vallás tekinti központjának: a zsidó, a 

keresztény és a muszlim vallás.  

 

A zsidó vallás  

 

A zsidó vallás monoteista vallás, azaz az egyistenhit jellemzi. Az egyetlen isten Jahve 

(az Úr), kinek választott népe a zsidó. Jahve (az Úr) láthatatlan, viharisten, aki hol 

tűzoszlop, hol felhő formájában jelenik meg. A Bibliában hol Úrnak, hol Istennek 

nevezik, ez utóbbi a héber Elohim megfelelője. Jahve küldötte a próféta, aki az Úr 

szavait közvetíti a hívőknek. Később, a babiloni fogság idején alakult ki a zsidók 

körében a messiás-hit (messiás:megváltó), akit Isten küld majd, hogy népét 

megszabadítsa. Ugyancsak a fogság alatt alakult ki a zsinagóga (imaház) intézménye, 

hiszen nem volt módjuk templomot építeni. Itt imádkoztak és énekeltek, illetve vettek 

részt vallási oktatásban a rabbi (tanító) által. 

 

Zsidó szokás a körülmetélés, mellyel megkülönböztetik magukat, hajdan a 

törzsszövetséghez való tartozás jele volt. Nagyon fontosak a tisztasági törvények: 

rituális (szertartásos) mosakodás, megkülönböztetnek tiszta és tisztátalan állatokat, 

csak kóser ételeket esznek. A kóser étel nem tartalmazhatja az állatok vérét. Szent 

helyeik a Sínai-hegy, ahol Mózes megkapta a Tízparancsolatot tartalmazó kőtáblákat, 

a szent sátor, melyben a füstölő oltárt, a Menórát (hétkarú gyertyatartót) és a 

Tízparancsolat kőtábláit tartalmazó frigyládát tartották. 

Legfontosabb zsidó ünnepek: szombat ( a nyugalom napja, ilyenkor tilos dolgozni); 

húsvét (pészah): az Egyiptomból való szabadulás ünnepe, pünkösd: aratási ünnep. A 

vallási év Niszán hónappal kezdődik (március-április). 
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AZ ÓTESTAMENTUM 

 

Az Ótestamentum keletkezése, könyvei 

 

Az Ótestamentum évszázadokon keresztül íródott, nemcsak vallásos, hanem történeti 

könyveket is tartalmaz, magában foglalja a zsidó nép mitikus őstörténetén túl ókori 

történelmét, szokásait is. Felosztása nem kronologikus, hanem tematikus: 

 

Mózes öt könyve (héberül Tóra, azaz tanítás) 

Történeti könyvek : Bírák könyve, Királyok könyve, Próféták könyvei (Jeremiás, 

Ezékiel, Jónás, Illés stb), 

Bölcsességi könyvek: Zsoltárok (Dávid zsoltárai), Énekek éneke, Jób könyve 

 

Mózes öt könyve 

Első része: Genezis („nemzés”, „eredet”)  

1. a világ teremtése (teremtésmítosz) 

2. az emberiség őstörténete : bűnbeesés, kiűzetés a Paradicsomból, Káin 

és Ábel története, a vízözön, Noé története, Bábel tornya 

3. a zsidó ősatyák története: Ábrahám története, Izsák és Jákob története, 

József története 

Második rész: Mózes története 

Harmadik rész: A második törvény (Mózes halála) 

 

          

A világ teremtése (Genezis) 

A zsidó-keresztény teremtésmítosz szerint Isten teremtette a világot a kimondott szó 

(ige) erejével. A világ teremtése előtt káosz uralkodott, héberül: tohu vabohu 

Isten hat nap alatt teremtette a világot: 

• az első három nap a szétválasztás ideje (fény-sötétség, ég-föld, víz-szárazföld) 

• a második három nap a feldíszítés ideje ( a növények és állatok, végül a hatodik 

napon az ember teremtése) 

• a hetedik napon (szombat) az Úr megpihent 
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A Genezisben a számmisztika jellemző: a Bibliában a 3-as és a 7-es szent szám, a 

tökéletesség, az istenség kifejezője. Visszatérő szám a 40, a zsidók negyven évig 

vándoroltak a pusztában, a vízözön negyven napig tartott, a próféták negyven napra 

vonulnak el elmélkedni. 

Az ember teremtése két változatban van jelen a Bibliában: 

1. változat: Isten a hatodik napon megteremti az embert, saját képmására, hogy 

uralkodjon a földön. „Isten megteremtette az embert, saját képmására alkotta, 

férfinak és nőnek teremtette.” 

2. változat: Isten porból gyúrta meg a férfit, majd hogy társa legyen, 

oldalbordájából megteremtette a nőt 

 

                                           

Kiűzetés a Paradicsomból 

A bibliai őstörténet szerint Isten jónak teremtette a világot, honnan tehát a rossz? 

Erre ad mitikus magyarázatot az emberiség őstörténete. 

„Az eredendő bűn” ─ az isteni parancsolat megszegése: Isten az Édenkertbe 

(Paradicsom) helyezte az embert, s ott két fát sarjasztott: az élet fáját, valamint a jó és 

rossz tudásának fáját. Ez utóbbitól eltiltotta az embert. Az embert a kígyó csábította 

arra, hogy egyen a tiltott gyümölcsből, s azáltal isteni tudásra tegyen szert.. Isten ezért 

megbüntette a kígyót: a földön kell csúsznia, az emberpárt pedig kiűzte a 

Paradicsomból. Az asszony büntetése az, hogy fájdalommal kell szülni gyermekét, a 

férfié pedig az, hogy fáradságos munkával kell előteremtenie mindennapi kenyerét. 

„Az égbekiáltó bűn”─ testvérgyilkosság : Évának két fia született, Káin 

(földműves) és Ábel (pásztor). Egy alkalommal mindketten áldozatot mutattak be 

Istennek, de ő Káin áldozatát elutasította. Káin ezért haragra gerjedt és megölte 

Ábelt. Ábel vére azonban felkiáltott Istenhez, aki átokkal sújtotta Káint, földönfutóvá 

tette, és „káinbélyeggel” jelölte meg, ami azóta a gyilkosság szimbóluma. („Rajta van a 

Káin bélyege” ─ szólás) 

 

 

                          

A vízözön 

Mivel az emberek között megsokasodtak a bűnök, Isten elhatározta, hogy elpusztítja 

az emberiséget, Noé és családja kivételével. Utasította Noét, hogy bárkát építsen, s 
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abba minden állatból egy nőstényt és hímet vigyen fel, majd 40 napig tartó özönvizet 

bocsátott a földre. Az esőzések végén a bárka az Ararát hegyén akadt fönn. Noé előbb 

egy hollót, majd egy galambot bocsátott el, de egyik sem talált szárazföldet. A 

másodszor is kiengedett galamb végül visszatért egy olajággal a csőrében, ami azt 

jelentette, hogy szárazföldre lelt. A galamb az olajággal bibliai toposz, Isten 

kegyelmének, később a békének a szimbóluma lett. Isten elhatározta, hogy nem 

pusztítja el többé az emberiséget, s szövetsége jeléül kifeszítette a szivárványt, a béke 

jelét az égre. 

 

 

Bábel tornya 

A zsidó-keresztény felfogás szerint az emberek egy közös őstől, Ádámtól származnak, 

honnan akkor a népek és nyelvek sokfélesége? Erre ad választ a bábeli torony 

története. Az emberek elhatározták, hogy égig érő tornyot emelnek, és nevüket ezzel 

megörökítik. Ez az ember újabb kísérlete volt arra, hogy olyan legyen, mint Isten. Az 

Úr büntetésül lerombolta a tornyot, és összezavarta az emberek nyelvét, ezért nem 

beszélnek azóta azonos nyelvet. 

 

 

A zsidó ősatyák történetei 

 

Ábrahám és Izsák 

 

A Biblia a választott népet Ábrahámtól származtatja. Ábrahám parancsot kapott 

Istentől, hogy folytassa vándorlását és vonuljon Kánaánba. „És mondta az Úr 

Ábrámnak: …És nagy nemzetté tészlek és megáldalak téged…és megáldatnak te 

benned a föld minden nemzetségei.” (Móz I. 12) Ábrahám felesége, Sára azonban 

magtalan maradt, csak késő öregségükre született meg fiuk, Izsák, akit az Úr ígért 

Ábrahámnak. Mikor a gyermek nagyobb lett, Isten megparancsolta Ábrahámnak, 

hogy áldozza föl neki égő áldozattal. Ábrahám engedelmeskedett, és elindult Izsákkal 

Moria hegyére, ahol oltárt épített, rárakta a fát, arra pedig a megkötözött Izsákot 

fektette. Fogta a kést, hogy feláldozza gyermekét. Ekkor azonban megszólalt az Úr 

angyala, és megakadályozta Ábrahámot abban, hogy Izsákot megölje, közölvén, hogy 

Isten csak próbatételnek szánta a parancsot. Így Ábrahám egy kost áldozott fel fia 
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helyett. A példázat Ábrahám hitét emeli ki, s egyben elítéli a gyermekáldozatot, 

bemutatván a helyettesítő áldozat lehetőségét. Az áldozati bárány, a bűnök elterjedése 

miatt feláldozott „bűnbak” az emberáldozat későbbi helyettesítője. 

Kierkegaard /kirkegór/ 19. századi filozófust megihlette Ábrahám és Izsák története, s 

megírta Félelem és reszketés című filozófiai művét, melyben azon elmélkedik, hogyan 

lehetséges, hogy Ábrahám, aki oly soká várt, hogy fia szülessen, s akit annyira 

szeretett, minden gondolkodás nélkül teljesítené Isten parancsát. Kierkegaard szerint 

ennek egyetlen magyarázata lehet: Ábrahám feltétlen hite Istenben, az a mély hit, 

amit meg sem kísért a kételkedés Isten igazságában. Ezért nevezi Ábrahámot a „hit 

lovagjának” 

 

Ézsau és Jákob 

 

Izsák felesége, Rebekka ikreknek adott életet: az elsőszülött Ézsaunak, aki vörös volt 

és szőrös testű, valamint Jákobnak, aki Ézsau sarkába kapaszkodva jött a világra. Egy 

napon Ézsau éhesen tért meg a mezőkről, s mikor látta, hogy Jákob lencsefőzeléket 

készít magának, kért belőle. Jákob azonban egy feltétellel kínálta csak meg, ha 

cserébe neki adja elsőszülöttségi jogát. (Az elsőszülött fiút az atyai örökségből két rész 

illette meg.) Ézsau egy tál lencséért eladta elsőszülötti jogát, de Jákobnak még 

szüksége volt az apai áldásra, melyet csellel szerzett meg. Rebekka, aki Jákobot 

jobban szerette, vacsorát készített Izsáknak, aki ekkor már nagyon öreg és szinte vak 

volt. Jákobot felöltöztette Ézsau ruhájába, csupasz karját pedig kecskegidák bőrével 

fedte. Izsák, aki ekkor már vak volt, elhitte, hogy Ézsau áll előtte, és megáldotta 

Jákobot. 

 

Jákob 

 

Jákob Ézsau haragja elől rokonához, Lábánhoz menekült Mezopotámiába. Útközben 

megpihent és elaludt. Álmában egy égig érő létrát látott („Jákob lajtorjája”), melyen 

az Isten angyalai fel-le jártak. A létra csúcsán Isten állt, aki megerősítette Jákobot az 

áldásban, és megújította az Ábrahámnak és Izsáknak tett ígéreteit. Jákob megérkezett 

Háránba, ahol egy kútnál találkozott Ráchellel, Lábán kisebbik lányával, és 

beleszeretett. Feleségül kérte, de hét évig kellett szolgálnia érte. A nászéjszakán 

azonban becsapta őt Lábán, mert Ráchel helyett idősebbik lányát, Leát csempészte 



Vass Judit: Irodalom 9. 

 50 

Jákob sátrába. Így Jákobnak újabb hét évig kellett szolgálnia Ráchelért. Jákobnak 

tizenkét fia született. József és Benjámin volt a két legfiatalabb. Egy éjszaka Jákobot 

titokzatos idegen támadta meg s viaskodott vele reggelig, de nem tudta legyőzni. Az 

idegen Jákob nevét Izraelre változtatta (Jiszraél= istennel viaskodó). 

 

              

József története  

 

Jákobnak tizenkét fia volt, s közülük Józsefet szerette a legjobban, ezért a többiek 

irigykedtek rá. József egyszer azt álmodta, hogy testvéreivel a mezőn kévét kötöttek, s 

fivérei kévéi meghajoltak az övé előtt. Máskor a nap, a hold és a csillagok képében 

hódoltak neki. Testvérei éktelen haragra gerjedtek, és meg akarták ölni, de Ruben 

tanácsára végül egy kútba dobták, majd eladták arra haladó kereskedőknek, 

Jákobnak pedig azt mondták, hogy egy vadállat tépte szét. A kereskedők Józsefet 

Egyiptomba vitték, ahol Putifár, a fáraó egyik főembere vette meg. Putifár felesége el 

akarta csábítani Józsefet, de ő elutasította, erre az asszony bosszúból bevádolta őt 

férjénél azzal, hogy meg akarta erőszakolni. Putifár börtönbe záratta Józsefet. A 

börtönben József megfejtette a fáraó főpohárnokának és fősütőjének álmát, s 

álomfejtései igaznak bizonyultak. Nem sokra rá a fáraó két álmot látott. Az egyikben 

hét kövér tehén, majd hét sovány tehén jött ki a Nílusból, és a soványak felfalták a 

kövéreket. Másik álmában hét kövér kalászt nyelt el hét sovány kalász. A fáraó álmait 

tudósai nem tudták megfejteni, csak József. Az ő magyarázata szerint Egyiptomra hét 

bő esztendő, majd hét szűk esztendő, ínség következik. József azt javasolta a 

fáraónak, hogy a bő esztendőkben gyűjtsenek be elég gabonát, hogy a szűk 

esztendőkben legyen mit enni. A fáraó Józsefet magas méltóságra emelte, ő lett az 

egyik fő embere. Az éhínség Kánaánt is fenyegette, ezért Jákob elküldte fiait 

Egyiptomba gabonát vásárolni. A testvérek nem ismerték fel Józsefet, aki nem árulta 

el a kilétét, s kifaggatta őket a családjukról, majd kémkedés vádjával börtönbe vetette 

őket. Mikor hallotta, hogy a testvérek arról beszélnek, hogy a börtön Isten büntetése a 

József ellen elkövetett vétkükért, József szíve megenyhült. Simeont túszként magánál 

tartva, a többieket haza engedte azzal, hogy térjenek vissza legkisebb testvérükkel, 

Benjáminnal. Jákob ezt hallva elkeseredett, s nem akarta Benjámint elengedni, de 

végül az ínség rákényszerítette. Ezúttal József gazdagon megvendégelte testvéreit, 

megtöltette zsákjaikat gabonával, de ezüstpoharát Benjámin zsákjába rejtette. Mikor 
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a testvérek haza indultak, József utánuk küldte egyik emberét, aki lopással vádolta 

őket. Mivel megtalálták az ezüstpoharat, József azt mondta, hogy Benjámint magánál 

tartja rabszolgának, de a többiek haza mehetnek. Ekkor Júda könyörögni kezdett 

Józsefnek, hogy inkább őt fogja el Benjáminért cserébe. József meghatódott, és 

felfedte kilétét. Megbocsátott testvéreinek, egymás nyakába borulva sírtak. A fáraó 

megengedte Jákobnak, hogy népével Egyiptomban telepedjen le. 

József történetét a 20. századi német író, Thomas Mann dolgozta fel nagyregényében, 

melynek címe: József és testvérei. 

 

 

      

 

Mózes története 

 

Mózes második könyve az egyiptomi fogsággal kezdődik, mikor is Izrael fiainak 

rosszra fordult a sorsa. Az egyiptomiak elhatározták, hogy megakadályozzák 

elszaporodásukat, ezért a király azt a parancsot adta, hogy a héberek (zsidók) 

újszülött fiúgyermekeit öljék meg. 

Mózest anyja egy kosárban („mózeskosár”) a folyó partjára tette, ahol a fáraó lánya 

megtalálta, megsajnálta és magához vette. Amikor Mózes felnőtt, tapasztalta 

testvéreinek szenvedéseit, és az egyik kegyetlenkedő egyiptomi munkavezetőt 

megölte. Menekülésre kényszerült, a Sínai-félszigetre ment, ahol feleségül vette 

Cipporát. Nyáját legeltetve elvetődött Isten hegyéhez, Hórebhez, ahol égő 

csipkebokorban Isten megjelent neki, s elmondta, hogy azért szállt le, hogy Mózes 

vezetésével kiszabadítsa népét az egyiptomi fogságból. Mózes megrettent a feladattól, 

félt, hogy a nép nem fog neki hinni, ezért Isten csodajelet biztosított számára: botja 

kígyóvá, majd ismét bottá változott. Mivel Mózes akadozó beszédű volt, mellérendelte 

Áront szószólónak. A fáraó azonban nem akarta elengedni a zsidókat, ezért Isten tíz 

csapással sújtotta az egyiptomiakat (természeti katasztrófákkal). Isten 

megparancsolta a zsidóknak, hogy készüljenek fel az útra, öljenek le egy bárányt 

(húsvéti bárány), azt egészben süssék meg, és kovásztalan (keletlen) kenyérrel 

fogyasszák el. Ajtófélfáikat pedig kenjék be a leölt bárány vérével, hogy Isten öldöklő 

angyala felismerje és elkerülje hajlékaikat. A menekülőknek maga Isten mutatta az 

utat, nappal felhőoszlop, éjjel pedig tűzoszlop formájában. Az egyiptomiak üldözőbe 
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vették őket, és a Vörös-tengernél utolérték a menekülőket. Ám a tenger kettényílt, és 

a zsidók száraz lábbal átkelhettek azon. Az utánuk iramodó egyiptomiak fölött 

azonban összecsaptak a hullámok, és odavesztek. Ezután Mózes és népe a pusztában 

folytatta a vándorlást Kánaán felé. A nép a hosszú, kimerítő menetelés közben éhezett 

és szomjazott, ezért zúgolódni kezdtek Mózes ellen. Mózes ekkor sziklából vizet 

fakasztott, az Úr pedig kalács ízű mannát hullatott az égből.  Így érkeztek el a Sínai-

hegyhez, ahol Isten megparancsolta Mózesnek, hogy készítse elő a népet az ő 

megjelenésére. Harmadnap reggelén mennydörgés és villámlás közepette sötét felhő 

telepedett a hegyre, tűz és füst csapott ki belőle, majd mikor Isten leszállt a csúcsára, 

hevesen megrendült. Isten a hegy körül álló népnek mennydörgésszerű hangján 

kihirdette a Tízparancsolatot. 

Tízparancsolat 

1. Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. 

2. Ne csinálj magadnak faragott képet. 

3. Az Úrnak a te Istenednek nevét hiába fel ne vedd. 

4. Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. 

5. Tisztelt atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, 

amelyet az Úr a te Istened ád te néked. 

6. Ne ölj. 

7. Ne paráználkodjál. 

8. Ne lopj. 

9. Ne tégy a te felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot. 

10. Ne kívánd a te felebarátodnak házát…és semmit, a mi a te 

felebarátodé. 

 

A szövetség megkötése után Mózes felment a hegyre, amelyet felhő takart, hogy 

találkozzék Istennel. Mózes negyven napig maradt fenn a hegyen, ahol megkapta 

Istentől a két kőtáblát, amelyek a törvényeket és a parancsolatokat tartalmazták. A 

nép sokallva Mózes távollétét, Áronhoz fordult, hogy csináljon nekik isteneket. Áron 

erre összegyűjtötte a nép ékszereit, és aranyborjút öntött belőle, hogy imádják. A nép 

tehát megszegte Istennel kötött szövetségét, bálványimádóvá vált. Mózes, mikor 

meglátta az aranyborjú körül táncoló népet, haragjában összetörte a kőtáblákat, majd 

a borjút is megsemmisítette. Ezután újra felment a hegyre, ahol új kőtáblákat kapott, 



Vass Judit: Irodalom 9. 

 53 

és amikor lejött, arca ragyogott az istenlátástól. Ezután a zsidók negyven évig 

vándoroltak a pusztában 

 

Zsoltárok  

 

Az Ótestamentum 150 zsoltárt tartalmaz, melyeket a vallási hagyomány Dávid 

királynak tulajdonít. A zsoltárok Istenhez szóló himnuszok, vannak köztük könyörgő 

és hálaadó zsoltárok. Ezek a versek gondolatritmusban íródtak, mind a zsidó, mind a 

keresztény (főleg református) templomi szertartásban éneklik őket.  

 

23. zsoltár 

 

A jó pásztor zsoltára hálaadó ének, amelyben Dávid Isten jótéteményit dicsőíti. A vers 

bibliai toposzokra (ősi szimbólumokra) épül, melyeket a keresztény vallás is átvett. A 

pásztor Isten, aki a helyes útra tereli a nyájat, vagyis a hívő embereket. A pásztorbot 

Isten irányító szava, törvénye, a sötét völgy az élet nehézsége, a terített asztal a jólét 

szimbóluma. Az olaj, a színültig telt pohár a kegyelem jele, az Úr háza a templom, 

illetve a teremtett világ. 

 

Fogalmak: diaszpóra, messiás, zsinagóga, rabbi, Tóra, genézis, számmisztika 
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A keresztény vallás 

A római fogság alatt felerősödött a zsidó nép körében a Messiás-várás. A legkorábbi 

keresztény gyülekezetek Palesztinában jöttek létre a Kr.e. 1. században. Első hívei 

tehát zsidók voltak, később azonban a két vallás hívei eltávolodtak egymástól, mert a 

keresztények szerint a megváltó nemcsak a zsidó néphez fog eljönni, hanem 

mindenkihez. A korai keresztények felfogása szerint a Messiás kétszer jön el: először 

alázatosan, szolga alakjában, aki megtérésre hívja a lelkeket, majd másodszor, a világ 

végekor, vagyis az Utolsó Ítélet napján, hogy megítélje az igazakat és a rosszakat. 

Ekkor a régi világ elpusztul, és új világ születik, amelyre csak az igazak lesznek 

méltók. 

A kereszténység misztériumvallás, mely a meghaló és feltámadó 

istenséget hirdeti, aki a megváltást hozza el Jézus, Isten fia személyében. 

Jézus Krisztus magára veszi az emberiség bűneit, értük kereszthalált hal, 

majd feltámad, mennybe megy. Aki hisz Jézusban, hiszi a test 

feltámadását és a lélek halhatatlanságát. (misztérium: titok, csoda) 

Mivel a kereszténység a világi hatalmat elítélte, korai szakaszában üldöztetésnek volt 

kitéve. Az új vallás azonban gyorsan terjedt a római birodalmon belül, s Constantinus 

császár uralkodása alatt államvallássá emelkedett. Később a keresztény egyház 

kettészakadt: keleti és nyugati kereszténységre. A keleti kereszténység központja 

Bizánc, a nyugatié Róma lett a pápa vezetésével. A XVI. században jelentkezett a 

reformáció, ami megosztotta a híveket, s a nyugati kereszténység két részre szakadt: a 

római katolikusokra, akik az eredeti felfogást hirdették, illetve a protestánsokra, akik 

az evangéliumokhoz való visszatérést és az anyanyelvi istentiszteletet hirdették. 

Ugyancsak a XVI. Században vált külön az angol kereszténység, mely a 

protestantizmust követte, függetlenedett Rómától, s létrejött az anglikán egyház  

 

Főbb keresztény felekezetek: 

 

Nyugati kereszténység Görög-keleti keresztények 

 

római katolikus protestáns pravoszláv 

(orosz) 

ortodox 

(szerb, görög)  

 lutheránus 

(evangélikus) 

kálvinista 

(református) 
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Az egyes felekezetek a kereszténység alaptanaiban megegyeznek, de a szertartásban, 

illetve egy-két teológiai (vallástani) kérdésben különböznek. A római katolikus 

templom tornyán kereszt látható, a reformátusén általában kakas, az evangélikuson 

általában csillag. A római katolikus templomi szertartást misének nevezzük, melyben 

a kenyér és bor a hívők szerint Jézus teste és vére. A református templomban 

nincsenek képek és szobrok, csak fehérre meszelt falak, szerintük a kenyér és a bor 

csak szimbólum. A református szertartást istentiszteletnek hívjuk. A római katolikus 

pap a „plébános” vagy „tisztelendő”, a református pedig „tiszteletes”. A római 

katolikusok gyakorolják a gyónást: a hívők a gyóntató fülkében rendszeresen 

megvallják bűneiket, szerintük a pap feloldozást adhat a bűneik alól, hisznek a szabad 

akaratban. A reformátusok nem gyónnak, a predesztináció (eleve elrendelés) hívei. A 

római katolikus papok cölibátusban (szüzességi fogadalom) élnek, a reformátusok 

megházasodnak. 

 

AZ ÚJTESTAMENTUM 

 

Az Újtestamentum keletkezése, könyvei  

 

Az Újtestamentum könyvei kb. 100 év alatt készültek, görögül íródtak. A keresztény 

iratok Jézus életét, tanításait, halálát és feltámadását, valamint tanítványainak 

hittérítő írásait tartalmazzák. 

 

Az Újtestamentum könyvei: 

 

Evangéliumok: Máté, Márk, Lukács, János evangéliumai ( Jézus története, 

tanításai) 

Apostolok cselekedetei : Jézus 12 apostolának, tanítványainak története 

Szent Pál levelei: Pál apostol hittérítő útjának dokumentumai (Pál eredetileg 

Saulus néven üldözte a keresztényeket, majd a damaszkuszi úton megvilágosodott, s 

keresztény hittérítő lett. Felvette a latin Paulus nevet. Világnézeti változását nevezzük 

„pálfordulásnak”.) 
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Jelenések könyve: János apostol látomása a világvégéről, az Utolsó Ítéletről, az 

apokalipszisről. (apokalipszis = feltárulás, kinyilatkoztatás, átvitt értelemben: a világ 

vége)) 

Máté evangéliuma 

 

Az „evangélium” szó jelentése: „jó hír”, vagyis megszületett a Messiás. Az 

Újszövetségben négy evangélium hirdeti Jézus életét és tanításait. Az első hármat 

(Máté, Márk, Lukács) szinoptikusoknak (egybehangzó) nevezzük, mert szövegük 

nagyrészt megegyezik. 

A Máté evangélium szerzője Máté apostol (Jézus tanítványa), aki arámul írta 

evangéliumát, amit később görögre fordítottak. 

 

Első rész: 

1. Jézus gyermekkora  

• Jézus születése 

• A napkeleti bölcsek hódolata 

• Menekülés Egyiptomba, a betlehemi gyermekgyilkosság, a názáreti 

letelepedés 

 

2. Jézus fellépésének előzményei 

• Keresztelő János fellépése 

• Jézus megkeresztelkedése 

• Jézus böjtje, megkísértése 

 

Második rész 

1. Bemutatja Jézust mint tanítót 

• Az első tanítványok 

• A hegyi beszéd 

2. Jézus, a csodatevő 

• Meggyógyít egy leprást, a százados szolgáját és sok ördöngöst 

• Lecsillapítja a vihart 

• Feltámaszt halottakat 

3. Izrael nem fogadja el a Messiást 
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• Az apostolok kiválasztása és küldetése 

• Keresztelő János tanúságot tesz Jézusról 

• A nép vezetői szembefordulnak Jézussal 

4. Jézus példabeszédei 

5. Jézus tanítványai körében 

• Tanítás az igazi tisztaságról, óvás a farizeusoktól 

• Jézus megjövendöli szenvedését 

• Jézus csodákat művel: megszaporítja a kenyeret, a vízen jár, 

színében elváltozik 

Harmadik rész 

1. Útban Jeruzsálem felé 

• Jézus tanítja apostolait 

• Ismét megjövendöli szenvedéseit 

• Meggyógyítja a vakokat 

2. Jézus Jeruzsálemben 

• Az ünnepélyes bevonulás 

• A templom megtisztítása 

• Példabeszédek 

• Vita a farizeusokkal és a szadduceusokkal 

• A világ végének és az utolsó ítéletnek a megjövendölése 

3. Jézus szenvedése, halála és feltámadása (Jézus „passiója”) 

• Az utolsó vacsora 

• Jézus pere 

• Jézus keresztre feszítése 

• Jézus halála 

 

                                                             Névtelen: Betlehem 

 

 

 

Jézus tanításai 

Jézus megkísértése 
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Tanítói tevékenységének megkezdése előtt Jézus felkereste Szent Jánost a Jordán 

folyónál, hogy keresztelje meg őt. Ennek során János, az előhírnök, tanúságot tett 

Jézusról, mint Krisztusról („a felkent”). De az ég is megnyílt, galamb képében a 

Szentlélek Jézusra szállott, majd mennyei szózat hallatszott: „Ez amaz én szerelmes 

fiam, akiben én gyönyörködöm.” Jézus ezután a pusztába ment, hogy hivatására 

felkészüljön. Negyven nap, negyven éjjel böjtölt, majd megkísértette őt az ördög.  

Első kísértés: „Ha Isten fia vagy, mondd, hogy e kövek változzanak kenyerekké. Ő 

pedig felelvén, monda: Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, 

amely az Istennek szájából származik.” Jézus tehát azt mondja, az embernek 

nemcsak testi, hanem lelki táplálékra, hitre is szüksége van. 

Második kísértés: Az ördög elvitte Jézust Jeruzsálembe, és a templom tetejére 

helyezte, s azt mondta: „Ha Isten fia vagy, vesd alá magadat…Mondá néki Jézus: 

Viszont meg van írva: Ne kísértsd az Urat, a te Istenedet.”  

Harmadik kísértés: Végül egy magas hegyre vitte Jézust a gonosz, megmutatta 

neki a világ minden országát és dicsőségét, majd így szólt: „Mindezeket néked adom, 

ha leborulva imádsz engem. Ekkor mondá néki Jézus: Eredj el Sátán, mert meg van 

írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak néki szolgálj.” Jézus tehát elutasítja a 

világi hatalmat és gazdagságot. 

A Hegyi Beszéd 

Jézus az apostolok kiválasztása után nagy beszédet intézett a köré sereglett 

sokasághoz. E beszédet az evangéliumok úgy adják elő, mint a messiási királyság 

kódexét, az újszövetségi Isten országának törvénykönyvét. 

A „nyolc boldogság” 

 

Jézus törvényeinek kihirdetését a nyolc boldogság közlésével kezdi, azt tanítva, hogy 

az Ószövetség ígéretei beteljesedtek, elérkezett az Isten országa, vége tehát a 

bánatnak és nyomorúságnak, a béke, az öröm, az üdvösség korszaka elkezdődött. 

 

Boldogok a lelki szegények: mert övék a mennyeknek országa. 

Boldogok, a kik sírnak: mert ők megvigasztaltatnak. 

Boldogok a szelídek: mert ők örökségül bírják a földet. 

Boldogok, a kik éhezik és szomjúhozzák az igazságot: mert ők megelégíttetnek. 

Boldogok az irgalmasok: mert ők irgalmasságot nyernek. 

Boldogok, a kiknek a szívök tiszta: mert ők az Istent meglátják. 
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Boldogok a békességre igyekezők: mert ők az Isten fiainak mondatnak. 

Boldogok, a kik háborúságot szenvednek az igazságért: mert övék a mennyeknek 

országa. 

Károlyi Gáspár fordítása, 1590. 

 

Ezek után Jézus elmondja az ószövetségi törvényhez való viszonyát. A Tízparancsolat 

törvényeit szentnek tartja, de egyben meg is szigorítja azokat. A Tízparancsolat tiltja 

az emberölést, Jézus szerint már az is bűnt követ el, aki haragot tart, vagy aki rosszat 

mond felebarátjára. A Tízparancsolat tiltja a házasságtörést, Jézus már a bűnös 

kívánságot is paráznaságnak tartja. A Tízparancsolat tiltja a hamis esküt, Jézus pedig 

mindenféle esküt tilosnak minősít. A „szemet szemért, fogat fogért” elvvel szemben a 

békülékenységet hirdeti: „aki arcul üt téged jobb felől, fordítsd felé a másik orcádat 

is.”A felebarát szeretetének parancsát pedig kiterjeszti az ellenségre is: „Szeressétek 

ellenségeiteket…és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket.” 

 

Jézus imádkozni tanítja híveit („Miatyánk”) 

 

Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved; 

Jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben úgy a földön is. 

A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. 

És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik 

ellenünk vétkeztek. 

És ne vígy minket a kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az 

ország és a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. 

Károlyi Gáspár fordítása, 1590. 

A jézusi tanítás lényege tehát a Tízparancsolat megerősítése, az erkölcsi 

parancsok megszigorítása. Jézus a „belső embert” hirdeti, akire a hit, az 

alázat, a szelídség, a békesség, a szeretet, a szolidaritás, az irgalom és a 

megbocsátás képessége jellemző. 

 

Jézus példabeszédei 

Jézus példázatokban tanította a népet, ezek a példázatok az új hit, a kereszténység 

erkölcsi alapelveit hivatottak szemléltetni metaforákban. 
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Példabeszéd a mennyek országáról 

A mennyek országa ( a Messiás uralma) a jövő ígérete, amely a világ végével 

egyidejűleg érkezik el. A mennyek országa hasonlít a tengerbe vetett hálóhoz, amely 

mindenféle halat összefog. Amikor megtelik, partra húzzák, a javát kiválogatják és 

edényekbe teszik, a rosszat pedig eldobják. Így történik a világ végén is: Isten angyalai 

kiválasztják a gonoszokat az igazak közül és tüzes kemencébe vetik, ahol sírás és fogak 

csikorgatása lesz. 

Hasonlít a mennyek országa az olyan emberhez, aki jó magot vetett földjébe, 

ellensége azonban éjjel konkolyt (gazt) szórt a búza közé, így a búzával együtt kikelt a 

konkoly is. A szolgák ki akarták gyomlálni a gazt, de a gazda nem engedte, nehogy a 

gyomlálás közben kitépjék a búzát is. Majd aratáskor fog szólni az aratóknak, hogy a 

konkolyt kössék kévébe és vessék tűzre, a búzát pedig gyűjtsék csűrökbe. ( mag: hit, 

búza: igaz ember, konkoly: rossz ember, aratás: világ vége, Utolsó Ítélet) 

 

A tékozló fiú (Lukács evangéliuma) 

Egy embernek két fia volt. A fiatalabb kikérte örökségét, elköltözött otthonról, és 

kicsapongó élettel elpazarolta vagyonát. Ekkor disznópásztornak szegődött el. Sokat 

éhezett, szívesen megette volna a moslékot is, de senki nem adott neki belőle. Ekkor 

magába szállt és arra gondolt, hogy atyja házában minden jóban dúskálnak a béresek 

is, ő pedig éhen vész. Elhatározta hát, hogy bűnbánóan hazatér: „Fölkelvén elmegyek 

az én atyámhoz, és ezt mondom néki: Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. És 

nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hivathassam; tégy engem olyanná, 

mint a te béreseid közül egy! ”Atyja már messziről meglátta őt, elébe sietett, nyakába 

borult és megcsókolta. Megparancsolta szolgáinak, hogy öljék le a hizlalt borjút, és víg 

lakomát rendezett annak örömére, hogy elveszett fia (az elveszett bárány) megkerült. 

Az idősebb fiú megharagudott, szemére vetette atyjának, hogy ő, aki mindeddig híven 

szolgálta és engedelmes volt neki, egyetlen gödölyét sem kapott. Az atya ezt 

válaszolta: „Fiam, te mindenkor énvelem vagy, és mindenem a tiéd! Vígadnod és 

örülnöd kellene hát, hogy ez a te testvéred meghalt, és feltámadott: és elveszett, és 

megtaláltatott.” 

 

 

Fogalmak: misztérium, teológia, predesztináció, cölibátus, apokalipszis, 

evangélium, szinoptikus 
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A KÖZÉPKOR 

 

Társadalmi háttér 

 

Történeti korszakolás szerint a középkor 476-tól az angol polgári forradalomig,  

művelődéstörténeti szempontból a 14. századig, a reneszánszig tart. A népvándorlás 

következtében új Európa születik, a római birodalom romjain pogány népek 

telepednek le, melyek felveszik a kereszténységet, s új, feudális államokat hoznak 

létre. Európát körülbelül ezer évig a keresztény-feudális világkép jellemzi. 

Évszázadokon keresztül a latin a hivatalos nyelv, mert az új államok az írásbeliséget a 

kereszténységnek köszönhetik. Ebben a korszakban az ókori civilizáció emlékei 

háttérbe szorulnak, a görög-római hagyományt a reneszánsz fedezi fel újra.  

 

A kora középkor (Kr.u. 5-11.sz.)  a népvándorlás kora, a kolostori kultúra 

időszaka. Ezt a korszakot a véres háborúk, honfoglalások, éhínség, járványok 

jellemzik. A kultúra háttérbe szorul, a kolostorokban megbújt szerzetesek őrzik az 

írásos emlékeket. Ekkor születik meg a keresztény Európa. Az új vallás terjedése 

ellentmondásos folyamat: a kereszténység magasabb kultúrát közvetít, a jézusi 

tanítások szelídebb erkölcsiséget hirdetnek, ugyanakkor az egyház tűzzel-vassal 

üldözi a pogány hagyományokat. 

  

Az érett középkor (11.-12.sz)  az egyházi kultúra kora, a  szellemi élet irányítása 

a keresztény egyház kezében van. Kevés az írástudó, főleg a papok köréből kerülnek 

ki. A hivatalos ideológia mindenhol a keresztény vallás, a legfőbb tudomány a teológia 

(hittudomány). A tudományok és a filozófia nem függetlenek, hanem a vallás 

„szolgálóleányai”.  Ekkor jönnek létre az első egyetemek, ahol a „hét szabad 

művészetet” tanítják: a grammatikát, retorikát, dialektikát, geometriát, aritmetikát, 

asztronómiát, muzsikát. A középkori filozófia szorosan kapcsolódik a teológiához, 

mivel az iskolákban művelték, skolasztikának nevezzük. (scola = iskola, lat.) A 

keresztény filozófia legkiemelkedőbb alakjai: Szent Ágoston és Aquinói Szent Tamás.  



Vass Judit: Irodalom 9. 

 62 

Az egyház mellett fontos szerepük van a szerzetesrendeknek (bencések, ferencesek, 

ciszterciek, pálosok stb), melyek nemcsak a hit terjesztésében, de gyakran a 

tudományokban, gyógyításban, tanításban is jelentős szerepet töltöttek be. 

Az érett középkor jelszava: contemptus mundi ( a világ megvetése). A középkori 

felfogás szerint a földi élet siralomvölgy, a hivatalos embereszmény a jézusi „belső 

ember”, aki megveti a földi hívságokat, és a belső, lelki értékeket követi. (ld. Hegyi 

Beszéd)  

 

A késő középkor (13-14.sz.) az udvari kultúra kora. Megkezdődik a kultúra 

szekularizációja (elvilágiasodása). A nemesi udvarok körül felvirágzik a szellemi élet, 

a műalkotásokban világi témák is megjelennek. Ez egyben a lovagi kultúra, a lovagi 

eszmények kora is ( hit, bátorság, hűség, nők tisztelete).  

 

A középkori filozófia 

 

A középkorban nincs a teológiától független filozófia, ezért összefoglalóan keresztény 

bölcseletről beszélhetünk. A gondolkodást a keresztény világkép határozza meg, a 

transzcendens istenkép: Isten láthatatlan, csak a hit által megközelíthető, tökéletes 

szellem. Az ember Isten teremtménye, Isten képmása, test és lélek együttese. A 

halálban a test elpusztul, de a lélek halhatatlan, ezért az ember csak halála után 

ismeri meg Istent. 

 

Szent Ágoston 

(Kr. u. 354-430) 

 

Szent Ágoston a keresztény filozófia egyik megteremtője, tanai évszázadokra 

befolyásolták a középkori ideológiát. Eredeti neve Augustinus, a római birodalomban, 

Észak-Afrikában született. Édesanyja keresztény volt, de ő maga fiatal korában 

kicsapongó, hedonista életet élt. Hosszú szellemi utat járt be, míg 33 évesen 

megkeresztelkedett és kolostort alapított. (Innen ered az ágostoni szerzetesrend.) 

Később püspökké választották, és a keresztény filozófia, a korai patrisztika 

legjelentősebb alkotójává vált. 

Egyik fő műve a Vallomások, amellyel új műfajt teremtett, a belső önéletrajzot. A 

Vallomások bensőséges emlékirat, azt a szellemi-lelki utat foglalja össze, amit 
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megtéréséig, azaz kereszténnyé válásáig bejárt. „Ez az igazi keresztény műfaj: a 

gyónás, a vallomás; és […] a  keresztény korok minden nagy költői művében, az 

egész modern művészet lényegében van valami vallomásszerű.” – írja Babits Mihály 

Ágostonról szóló tanulmányában. A Vallomások sok későbbi alkotóra hatott, II. 

Rákóczi Ferenc Vallomásai-ra és Széchenyi István Naplói-ra. Ágoston könyvének 

fontos része a kerti jelenet, a morális megtérés pillanatai. Ágoston részletesen írja le 

azt a belső lelki küzdelmet, amelyet a lélek vív a testtel, a testi kívánságokkal. A 

fordulatot Szent Pál rómaiakhoz írt levele idézi elő, a belső ember legyőzi a külsőt. A 

Vallomások nemcsak önéletrajz, hanem Istenről való elmélkedések dokumentuma is. 

Ágoston szerint Isten a legfőbb jó, a gonosz nem más, mint Isten tagadása, a jó 

hiánya. Isten felfoghatatlan, csak tükör által láthatjuk: „A tükör, amelyen át Istent 

látjuk, mi magunk vagyunk, az egyetemes emberi természet.”  Másik fő műve az 

Isten Városa, amelyben a társadalmat két városra osztja. Megkülönbözteti a földi 

várost, Babilont, amely az ördög városa, ahol az emberek a hiú önszeretetben élnek, 

illetve Isten városát, Jeruzsálemet, amelynek lakóit Isten és a lelkiismeret követése 

jellemez. 

 

Aquinói Szent Tamás 

(1225-1274) 

 

Aquinói Tamás olasz teológus és filozófus, az érett középkor legnagyobb hatású 

gondolkodója. Igyekezett összhangba hozni Arisztotelész filozófiáját a keresztény 

tanítással. Jelentősége, hogy a hit kérdéseit az értelem segítségével közelíti meg, Isten 

létét öt ésszerű bizonyítékkal igazolja. 

1. Kell, hogy legyen egy első mozgató, aki önmaga mozdulatlan, ezt mindenki 

Istennek   nevezi. 

2. Kell, hogy legyen egy első ok, ami minden mást okoz, akit mindenki Istennek 

nevez. 

3. Kell, hogy legyen egy első eredet, amit mindenki Istennek nevez. 

4. „Van tehát valami, ami valamennyi létező létének, jóságának és mindenféle 

tökéletességének oka: és ezt Istennek nevezzük.” 

5. Van egy intelligens lény, aki mindennek célt ad, ezt nevezzük Istennek 

Legfőbb erényeknek a bölcsességet, az igazságot, a bátorságot és a mértékletességet 

nevezi. Akárcsak Ágoston, ő is azt vallja, hogy az ember akarata szabad, választhat jó 
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és rossz között, ezért van szükség emberi törvényekre. „ valamely emberi cselekedet 

akkor helyes és erényes, amikor az isteni szeretet törvényével összhangban áll…” 

Aquinói Tamás négyféle törvényről beszél, amelyek meghatározzák az emberi 

cselekedeteket. 

• A természettörvény : az „értelemnek Istentől belénk oltott fénye, amellyel 

felismerjük, hogy mit kell tennünk, és mit kell elkerülnünk”  Ez a törvény 

összhangban áll az aranyszabállyal, amelyet Jézus hegyi beszéde tartalmaz: „A 

mit akartok azért, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mindazt ti is 

cselekedjétek azokkal; mert ez a törvény és a próféták.” 

• az ördög törvénye : az érzéki vágy törvénye, amely sok esetben lerontja az 

értelem és a természet törvényét 

• a Szentírás törvénye: a bűnöktől való szabadulás, az erényekhez való 

visszatérés 

• a Krisztusi törvény (ld. Hegyi beszéd) 

 

 

A középkori művészet 

 

A középkori művészet sokban eltér az ókoritól. A görög-római művészetekre az 

arisztotelészi mimézis (utánzás) volt a jellemző, tehát a valóság tükrözése. A 

műalkotásnak kettős funkciója volt: a gyönyörködtetés és a tanítás. (ld. Horatius: Ars 

poetica) A középkorban  a művészet nem mimetikus (valóságtükröző), nem törekszik 

a valóság utánzására, szimbolikus. Alapvető célja a vallási eszme közvetítése, tehát a 

tanítás. Sokáig csak vallásos művészet létezik. Sok a névtelen mester, mert nem az 

alkotó személye, hanem csak az alkotás volt fontos. 

Az építészetben két irányzat hatott, a kora középkorban a román stílus, melyre a 

vastag, masszív falak, lőrésszerű ablakok, az ornamentika (díszítés) hiánya jellemző. 

Az érett középkor stílusa a gótika, melyet az ég felé törő, karcsú tornyok, a csúcsíves, 

festett ablakok, a kőcsipkék, a gazdag ornamentika jellemez. 



Vass Judit: Irodalom 9. 

 65 

   

A jáki templom 

 

A festészetre kizárólag a vallásos témák jellemzők, a középkori piktúra főleg 

freskókban, ikonokban maradt fenn, melyek a templombelsőt díszítették, illetve az 

írástudatlan hívők tanítását szolgálták. A festészetben a síkban való ábrázolás 

jellemző, a testet elnagyolták, az arcot kiemelték, melyen a vallásos áhítat vagy a 

szenvedés tükröződik. A színeket szimbolikusan (jelképesen) kezelték. Az arany a 

transzcendens (Isten), a szentek színe, a vörös Jézus vére, szenvedése, a kék általában 

Szűz Mária, a zöld a földi világ színe. 
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                       Középkori ikon 

 

Instrumentális (hangszeres) zene nem létezik, csak vokális (énekhangra épülő): a 

gregorián énekek, melyek vallásos témájúak, és csak férfiak énekelték. 

 

 

A középkor irodalma 

 

A középkorban megkülönböztetünk szakrális (vallásos) és profán (világi) irodalmat. A 

műalkotások túlnyomó része vallásos és latin nyelvű, didaktikus (tanító jellegű) volt. 

Szórakoztató szépirodalom nem létezett. Az irodalom kéziratos formában terjedt, 

mivel nyomtatás még nem volt, a művek másolásával főleg a szerzetesek foglalkoztak, 

így készültek a középkor híres kódexei. 

 

A középkori epika 

 

A kereszténység előtti pogány korból származó népeposzok csak szóban élnek tovább, 

szájhagyomány útján terjednek. Később, a romantika korában fedezik fel és jegyzik le 

őket. A legfőbb európai népeposzok a Nibelung-ének (germán mondák gyűjteménye), 

az Osszián (kelta népeposz), a Beowulf (óangol eposz), a Kalevala (finn eposz). 
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A vallásos, keresztény epikába tartoznak a szentek legendái, a patrisztika irodalma 

(egyházatyák írásai), közülük Szent Ágoston művei emelkednek ki. A verses epikában 

a lovagi énekek jelentősek, a Roland ének (francia), az Igor ének (orosz), a Parszifál ( 

német, mely a szent Grál kereséséről szól), a Trisztán és Izolda. Ide sorolhatók az 

Artúr király és a kerek asztal lovagjainak történetei, amelyek egész Európában 

elterjedtek. 

A középkori verses epika legkiemelkedőbb műve : Dante Isteni Színjátéka  

 

A középkori líra 

 

A középkori költészet már nem időmértékes, kialakult a nyugat-európai verselés, 

melyre a rímes, ütemhangsúlyos prozódia (verselés) jellemző. A latin nyelvű, vallásos 

líra népszerű műfaja a himnusz, kiemelkedő szerzői Jacopone da Todi, Assisi Szent 

Ferenc.  

A világi líra a késő középkorban jelenik meg. Ekkor virágzik a trubadúr költészet, 

amelynek legjelentősebb költője Walter von der Vogelweide. (trubadúr: dalnok) 

Ugyancsak ekkor terjed a vágáns líra, melynek gyűjteménye a Carmina Burana. 

(vágáns: vándordiák) 

A középkori líra legjelentősebb költője a francia François Villon. 

 

A középkori dráma 

A középkorban nem volt világi dráma, sem állandó színház, mert az egyház tiltotta a 

világi színjátszást. Vannak azonban vallásos témájú drámai művek, ezek a 

misztériumjátékok és a moralitások. A misztériumjáték általában Jézus történetét 

jeleníti meg, ez a passiójáték. (passió:szenvedés) Kezdetben a templom előtti téren 

adták elő papok, később elvilágiasodott, és az egyház betiltotta. A moralitás 

dramatizált (cselekményesített) allegória, melyben különböző erények és bűnök 

küzdenek az ember lelkéért.  

 

Fogalmak: teológia, skolasztika, contemptus mundi, szekularizáció, patrisztika, 

mimetikus, istrumentális zene, vokális zene, szakrális, profán, didaktikus, prozódia, 

trubadúr, passiójáték, misztériumjáték, moralitás 

DANTE ALIGHIERI 

1265-1321 
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Élete 

 

 

             Dante 

 

 

Dante költő volt és tudós, a középkori kultúra összefoglalója. Firenzében született, a 

gazdag toscanai kereskedővárosban. Kilenc évesen beleszeretett egy előkelő 

leánykába, Beatricébe, s ez a plátói szerelem végigkísérte életét. Beatrice fiatalon 

meghalt, Dante az Isteni Színjátékban állított neki emléket. Bolognában járt 

egyetemre, ahol a hét szabad művészetet tanulmányozta. Megházasodott, három fia 

született. 1300-ban beválasztották a városi önkormányzatba, Firenze egyik vezető 

politikusa lett. Giotto, a híres festő is barátai közé tartozott. Firenze politikai életét 

két párt, a pápapártiak és a császárpártiak harca jellemezte. Dante császárpárti volt, 

az állam és az egyház szétválasztásáért küzdött. Mikor a pápánál volt követségben, az 

ellenséges párt került hatalomra Firenzében. Dantét száműzték, házát feldúlták, 

távollétében halálra ítélték. Ravennában halt meg, ott is van eltemetve. 

 

Az Isteni Színjáték 

Jelentősége 

 

Az Isteni Színjáték a középkori irodalom nagyszabású műve. Nemcsak szépirodalmi 

alkotásként van jelentősége, szokás a középkor enciklopédiájának is nevezni, mert 

Dante összefoglalta benne kora tudományos ismereteit. Tanulmányozta az ókori 
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tudósok és a későbbiek természettudományos felfedezéseit, művében például leírja az 

emberi vérkört, de még a gravitáció törvényét is. A föld középpontjánál, Newtont 

megelőzve ezt írja: 

„de fordúlván a ponton áthatoltál, 

mely felé minden súly hull, mindenhonnan.” 

Az Isteni Színjátékot Babits Mihály fordította le, s ezért a nagyszerű munkájáért 

1940-ben megkapta az olasz állam kitüntetését, a San Remo-díjat. 

 

Címe, műfaja 

 

Az Isteni Színjáték eredeti címe Divina Commedia. Dante csak a Commedia címet 

adta neki, a divina (isteni) jelzőt az utókor ragasztotta hozzá. A „commedia” szó nem 

vígjátékot jelentett, hanem olyan művet, amely rosszul kezdődik, de jól végződik. 

Kevert műfajú alkotás, a poéma (elbeszélő költemény) és a dráma vonásait vegyíti, de 

hatottak rá a misztériumjátékok is. 

 

Kerettörténete 

 

Beatrice a mennyországból úgy látja, hogy Dante letért a helyes útról, ezért leszáll a 

Pokol tornácára, ahol az ókori nagyok lelkei lakoznak, s megkéri Vergiliust, Dante 

emberi és költői példaképét, hogy vezesse őt a megtisztulás útjára. Az Isteni Színjáték 

cselekménye Dante túlvilági utazása, melynek során Vergilius vezeti végig a Poklon és 

a Purgatóriumon, illetve Beatrice a Paradicsomon. Az utazás egy sötét erdőben 

kezdődik, s a Paradicsomban ér véget az istenlátással. A túlvilágon Dante halottakkal 

találkozik, elbeszélget velük, feltárul előtte az emberi bűnök és erények egész tárháza. 

 

Irodalmi előzményei 

 

A túlvilági utazás a középkori irodalom kedvelt műfaja, de már az ókorban is 

előfordul az Odüsszeiában és az Aeneisben, Vergilius főművében. 

 

Szerkezete, verselése 
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Az Isteni Színjáték a 3-as, a 7-es és a 100-as számokra épül. A keresztény 

számmisztika szerint a 3-as és a 7-es szám a teljességet jelképezi: a 3-as a 

szentháromságra, a 7-es a világ teremtésére utal. A 100-as szám a tökéletesség 

szimbóluma. A mű 100 énekből áll: 1 bevezető énekből és 3x33 énekből. A Pokol, a 

Purgatórium és a Paradicsom is 33 énekből épül fel. 

Az utazást 1300 nagyhetére, Jézus passiójának idejére teszi, azaz húsvétra. Dante 

csütörtök éjjel száll le a Pokolba. Nagycsütörtök volt az utolsó vacsora, Jézus 

elárultatásának napja. Nagypénteken volt Jézus keresztre feszítése. Húsvét vasárnap, 

a feltámadás napján indul a Purgatóriumba, húsvét utáni szerdán, Jézus 

mennybemenetelekor járja be a Paradicsomot. Így az utazás 7 napig tart. 

A 3-as szám a szereplőkben és a verselésben is felfedezhető. A műnek három 

főszereplője van: Dante, az utazó, Vergilius a költői példakép, Beatrice a középkori 

nőeszmény. Verselése jambikus ( U – ), 10 / 11 szótagú sorokat váltogat. Rímképlete 

tercina (hármas) : aba bcb cdc ede fef…stb.  

 

Koncepciója 

 

A mű koncepciója (művészi terve) didaktikus, hármas célja van: örök emléket akar 

állítani Beatricének, be kívánja mutatni az emberi bűnöket és erényeket, példát akar 

mutatni a megtisztulás útjával. 

 

Dante túlvilágképe 

 

Dante a földet már gömb alakúnak képzeli. Az északi félteke a szárazföld, a délit 

tenger borítja. A túlvilágra a szárazföldről lehet alászállni. A Pokol egy lefelé szűkülő 

tölcsér, amely körökre (bugyrokra) van osztva. Minél mélyebben van a bugyor, annál 

nagyobb bűnösök találhatók benne. Legmélyebb pontja, ahol a sátán lakozik, a föld 

középpontjánál van. A Purgatóriumhoz (a tisztítótűz hegyéhez) egy alagút vezet a 

tenger alatt. A Purgatórium a tengerből emelkedik ki, felfelé szűkülő körökben a hét 

főbűn szerint lakoznak ott a halott lelkek. A Purgatórium tetején látható a 

Paradicsom, onnan lehet átlépni a csillagokra. 

 

A túlvilági utazás szimbolikus jelentése  
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A túlvilági utazás valójában lélekben megtett út : a világ megismerésének és a lelki 

megtisztulásnak az útja. A túlvilág helyszínein Dante különböző emberi sorsokat 

ismer meg, a halottak birodalma az élők világát tükrözi. A fantasztikus cselekmény a 

valóság ábrázolására szolgál. A Pokol  az emberi lélek mélyét, a bűnre való hajlamot 

jelképezi. A Purgatórium az enyhébb bűnök világa, itt már megvan a jóra való hajlam. 

A kapus angyal hét P betűt karcol Dante homlokára, ami a peccata (bűn) szó 

rövidítése. A Purgatóriumban a hét főbűntől kell megszabadulni : kevélység, irigység, 

harag, jóra való restség, fösvénység, torkosság, bujaság. Mire Dante a Purgatórium 

csúcsára ér, a hét P eltűnik homlokáról, azaz megtisztul. A Paradicsom a lelki 

erények, a tisztaság szintje.  

Azzal, hogy a nagyhétre (Jézus passiójának idejére) teszi az utazást, szimbolikusan 

saját lelki és hitbéli megújulását fejezi ki. 

 

Középkori és reneszánsz vonások a műben 

 

Dante már a reneszánsz szellemiség előfutárának tekinthető, ezt tükrözi az Isteni 

Színjáték is, amelynek középkori és reneszánsz vonásai egyaránt vannak. Középkori 

jellemzője a vallásos téma, a túlvilágjárás motívuma. A túlvilág beosztása is a 

középkori világképnek megfelelő, a korabeli hivatalos keresztény értékrendet tükrözi. 

Odüsszeusz például a Pokol mélyén szenved, az árulók között. Reneszánsz vonása az 

ókori kultúra tisztelete. Bár a görög-római nagyok a Pokol tornácán vannak, hiszen 

kereszteletlenek voltak, az ő szellemük adja az egyetlen derengő fényt. Dante nem 

mindig ért egyet kora értékítéletével, és ennek hangot is ad. A szerelem bűnöseit 

együttérzéssel hallgatja, Odüsszeuszt pedig nagyrabecsüléssel. Dante a homéroszi hős 

szájába adja saját hitvallását:  

„Gondoljatok az emberi erőre, 

Nem születtetek tengni, mint az állat, 

Hanem tudni és haladni előre.” 

Ezek a gondolatok vezérlik Dantét is műve megírásakor. Az Isteni Színjátékot már 

nem latinul írta, hanem toscanai nyelvjárásban, s ezzel megteremtette az olasz 

irodalmi nyelvet. 

 

Fogalmak: divina, poéma, tercina, koncepció, peccata 
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FRANÇOIS VILLON 

(1431-1463) 

 

Élete  

 

Életében sok a fehér folt, amit tudunk, főleg rendőrségi iratokból tudjuk. Párizsban 

született, Jeanne d’Arc kivégzésének évében. Ekkor volt a százéves háború, amelynek 

következtében ínség, járványok, rablóbandák nehezítették az életet. 

Eredeti neve François Montcorbier.  Édesanyja írástudatlan szegény asszony volt, 

édesapja korai halála miatt árván maradt, és nagybátyja (?) Guillaume de Villon, pap 

fogadta magához, taníttatta Párizsban. A Sorbonne-non tanult jogot és teológiát, de  

nem szerzett egyetemi diplomát.  Az egyetemisták életmódja meglehetősen 

kicsapongó volt, szabadosság, kihágás, alvilági kapcsolatok jellemezték. Villon egy 

verekedés közben megsebzett egy papot, aki meghalt, ezért elmenekült Párizsból. 

Vidéken csavargott, majd amikor visszatért Párizsba,  

társaival kirabolták az egyetem pénztárát, s újfent menekülnie kellett. Ezúttal öt év 

vidéki csavargás következett. Blois-ban Charles d’Orleans költőherceg vendége volt, 

aki meghívta egy költőversenyre, ekkor született Ellentétek című balladája. 1461-ben 

az orleans-i püspök lopás gyanújával börtönbe záratta, s csak a királyi kegyelem 

mentette meg. Visszatérvén Párizsba, megírta a Nagy Testamentumot. Hamarosan 

újfent verekedésbe keveredett, s mint visszaesőt akasztásra ítélték, ekkor írta Gyász-

irat című híres versét. Kegyelmet kapott, de tíz évre kitiltották Párizsból, s innentől 

kezdve nem tudunk róla semmit. 

 

 Költészetének jelentősége 

 

Szerb Antal nevezte „rossz életű nagy költő”-nek :„ Villon az Alvilág költője. Kecses 

verseiből zsebmetszők, kövér prostituáltak, elvadult iszákosok ütik ki olykor torz 

arcukat; olvasása közben az ember rossz társaságba keveredik; akármiről ír, 

nyelvének mindig kissé pokoli mellékzöreje van; jólnevelt korokban éppen ez adja 

meg idegesítő varázsát. Verseinek egy részét ma már érthetetlen zsargonban írta, 

az alvilág nyelvén, tolvajnyelven…őrizte lelkében a gyermeki tisztaságnak valami 

kifogyhatatlan erőtartalékát és végzetes órákon mélyen meg tudta bánni vétkeit, 
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eltékozolt ifjúságát…Elsősorban mégis a halál költője…Pedig Villon sosem akart 

mást kifejezni, mint önmagát – éppen ezért több, mint egy beteg kor megörökítője. 

Személyes mondanivalója nincs korhoz kötve, örökemberi, mint minden igazán 

személyes mondanivaló. Nyugtalanító személyisége, mint kellemes kísértet, örökre 

hazajár az irodalmi tudatban.”  (Szerb Antal: A világirodalom története) 

A középkor két legkiemelkedőbb alkotója Dante és Villon. Két szélsőségesen eltérő 

élet és művészet. Dante konszolidált (nyugodt) polgári életet él, kiemelkedő tudós és 

költő. Villon fenegyerek, az utca költője, aki tudását a nyers valóságban szerzi, 

öntörvényű életet él. Dante képzeletben leszáll a túlvilágra, hogy ott bejárja a 

megtisztulás útját, Villon pokoljárása a valóságban zajlik, a társadalom kivetettjei, 

koldusai, banditái között. Dante patetikus (ünnepélyes), mélyen vallásos költő, Villon 

sokkal szubjektívabb (személyesebb), profánabb (világibb). Mégis van közös vonásuk, 

mely jellegzetesen középkori: a tisztaság, a transzcendens (Isten) iránti sóvárgás, a 

halálfélelemmel mardosó bűntudat. Dante szemléletében már sok a reneszánsz vonás, 

Villon minden ízében középkori jelenség. Művészete nagy hatással volt későbbi 

költőkre is (pl. József Attilár), elsősorban azokra, akik alulról jöttek, s 

megtapasztalták a számkivetettség érzését. 

A Nagy Testamentum 

 

Keletkezése 

 

1461-ben írta, miután kiszabadult a meung-i (möni) börtönből, ahol az orleans-i 

püspök tartotta fogva kenyéren és vízen.  

 

Témája 

 

A Nagy Testamentum személyes és egyetemes létösszegzés, amelyben Villon leltárt 

készít életéről, tapasztalatiról. Megemlékezik családjáról, barátairól, szerelmeiről, s 

közben az egész társadalomról képet kaphatunk. Szubjektivitásán átsüt a kor 

emberének világképe, a hivatalos értékrend éppúgy, mint az emberek hétköznapi 

erkölcsei. A költő tapasztalata örök emberi tapasztalat: az életet habzsoló, a 

törvényeknek fittyet hányó ember hányódásai, bűntudata jellemzi. A művön 

végigvonul a kínzó haláltudat, amely jellegzetesen középkori téma. Mellette azonban 
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felhangzik az életöröm szólama is, a versekre az életöröm-halálfélelem, hit és kétely 

kettőssége jellemző. 

 

Műfaja 

 

A Nagy Testamentum lírai végrendelet, amely egy paradoxonra (képtelen ellentétre) 

épül: Villon barátaira hagyja vagyonát, vagyis a semmit, hiszen nincs kézzelfogható 

tulajdona, szegény, mint a templom egere. A végrendelet mégis hatalmas örökség, 

hiszen az utókorra hagyta költészetét, gazdag élettapasztalatát. 

 

Szerkezete 

 

A mű két részre osztható: végrendeleti részre és betétversekre. A végrendeleti részben 

elbúcsúzik barátaitól és szétosztja köztük „vagyonát”, azaz jókedvét, rosszkedvét, 

tapasztalatait. A betétversekben különböző portrékat, életeket fest meg, illetve 

létösszegző, filozofikus gondolatokat jegyez le. A végrendeleti részt oktávákban írta 

meg. Az oktáva nyolcsoros versszak. A betétversek balladák, rondók, illetve haláltánc 

versek. A ballada eredetileg táncdal, amely az olasz „ballare” (táncolni) szóból ered. 

Három 8-10 soros versszakból és egy ajánlásból áll, amely az udvari kultúra 

tradícióját (hagyományát) mutatja. A költő az ajánlásban egy herceghez intézi utolsó 

szavait, az ő kegyébe ajánlja művét. A balladákra jellemző az akrosztikon  (névrejtés), 

a sorok első betűiből kiolvasható egy név, gyakran magának a költőnek a neve. A 

rondó körtáncot jelent, a versszakok első és utolsó sora megegyezik. A haláltánc 

(danse macabre) késő középkori allegorikus műfaj, amely az élőket figyelmezteti a 

halál közelségére. A halálban mindenki egyenlővé válik, nincs rangkülönbség, mert 

mindenkit legyőz egy utolsó táncban. A haláltánc-ábrázolásokon a halál általában 

csontváz képében táncba viszi, majd sírba dönti az embereket. 

 

Hangneme, stílusa 

 

Az irodalomban többféle hangnemet különböztetünk meg. A hangnem olyan 

stíluseszköz, amely kifejezi az írónak a leírtakhoz való viszonyát. Ez a viszony lehet 

pozitív vagy negatív. Ha egy öregemberre azt mondom, hogy „öreg bácsi”, ez a 

kifejezés pozitív viszonyt jelent. Ha azt mondom, hogy „vénember”, ezzel negatív 
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hozzáállásomat fejezem ki. Ugyanazt a dolgot tehát többféle hangnemben is elő lehet 

adni. Az irodalomban négy alapvető hangnemet különböztetünk meg. 

• A pátosz emelkedett, ünnepélyes hangnem, amelyben patetikus, fennkölt 

kifejezésekkel élünk. (pl.  „idős úr” )  

• A humor is pozitív viszonyulást tükröző hangnem, amelynek során 

kedveskedő, tréfás kifejezéseket alkalmazunk. (pl. „öreg tata”) 

• Az irónia már negatív felhangot jelent. Amikor iróniával élünk, akkor az 

ellenkezőjét értjük annak, amit mondunk. Ha egy idős emberre azt mondjuk, 

hogy „fiatalember”, akkor ironikusak vagyunk. 

• A gúny hangneme negatív viszonyt jelez. A gúnyos kifejezés mindig túlzó és 

negatív érzelmi töltésű. Gyakori a nyers, durva jelző használata. (pl. „vén 

trotty”) 

 

A Nagy Testamentum hangnemére a nagy ellentétek jellemzők: a tragikus felhang 

váltakozik a komikummal (humoros jelleggel), a halálfélelem az életörömmel. 

Uralkodó hangneme a humor és az irónia. A versek többségére az akasztófahumor 

jellemző, amely segít felülemelkedni az élet nehézségein, s kiváló eszköz arra, hogy 

magát és másokat is kívülről lásson. A mű drámai feszültségét a szakrálisnak (szent) 

és a profánnak (világi, szentségtörő) a keveredése adja. A szent dolgokról is profán 

humorral ír. Stílusa is kevert: az emelkedett, ünnepélyes stílustól a naturalista, 

tolvajnyelvi szabadszájúságig terjed. (naturalizmus: az élet rút oldalát is bemutató 

stílus) 

 

Jó tanítás balladája a rossz életűeknek 

 

A cím alapján olyan verset várunk, amelyben erkölcsnemesítő eszmék hangzanak el a 

bűnös embereknek. A középkori irodalom többsége moralizáló, tehát erkölcsi nevelést 

tartalmazó. A Villon-vers szövege azonban éles ellentétben áll a címmel. Nem hirdet 

„jó tanítást”, hanem szembesíti az embereket életükkel. Minden sorban más-más 

embertípust szólít meg, a társadalom jellegzetes figuráit villantja fel a papoktól a 

költőkön keresztül a parasztokig. Van, aki bűnös életet él, van, aki szorgalmasan 

dolgozik, mégis egy a céljuk: az élet élvezete. Ironikus hangnemű vers, amely a 

vallásos értékrenddel szemben a földi hívságok vonzerejét hirdeti, s az emberi 
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törekvések hiábavalóságát. A költészetet is ironikusan kezeli, hiszen „ripacs, víg 

rímek”-ről beszél. 

 

Záróballada 

 

Lírai nekrológ (halotti beszéd), amelyben Villon úgy ír magáról, mintha már meghalt 

volna, egyes szám harmadik személyben. Megírja temetését és utolsó pillanatait. 

Létösszegző vers, amelyben önmagát a szerelem mártírjaként állítja be. A Nagy 

Testamentum záró verse, elbúcsúzik az élettől és az olvasóktól. Műfaja ballada, 

három nyolcsoros versszakból és egy négysoros ajánlásból áll. Hangnemére az 

akasztófahumor, az önirónia jellemző. Hol lefokozza saját magát a puszta csavargó 

szintjére, hol felmagasztalja: ’Így lett ő mindnyájunk csodája,”. Ez a kettősség a 

humor forrása. A halállal szembenéző Villon önmagát kívülről szemléli, a halál 

tragikumát humorral oldja föl: a szerelem mártírja, kani mivoltára, burgundit 

szívott magába. Profán nekrológ, az életöröm verse. 

Ellentétek 

Keletkezése 

A blois-i költőversenyre írta Charles de Orleans herceg vendégeként. Az első sor volt 

adott: „Szomjan halok a forrás vize mellett.” Ebből kellett verset kanyarítani. 

Témája, műfaja 

Az előre megadott sorból Villon gondolati és létösszegző verset kerekített, amelyben 

összefoglalja élettapasztalatát, és elrejti benne saját sorsát. Életrajzi ihletésű 

költemény tehát, amelyben sikerült a személyes élményeit egyetemes szintre emelni, 

örök emberi megfigyeléseket sűríteni. Ballada formában íródott. 

 

Gondolatmenete 

 

A versszöveg jellemzője a paradoxon, azaz képtelen ellentét. Minden egyes sora-egy-

egy paradox állítás, amelyben egy szélsőségek között feszülő lélek portréja rajzolódik 

ki: pl. „Víg dáridó bennem a bosszúság”. Villon összetett személyiség, egyrészt a 

csillapíthatatlan életszomj, másrészt egy sokat tapasztalt és csalódott ember keserű 

lemondása jellemzi. Ezt az ellentmondást hangsúlyozza a versszakok végén visszatérő 

refrén: „Befogad és kitaszít a világ”. Kitaszítottságának az első versszakban ad 

hangot: „Hazám földjén is száműzött vagyok”, „Úr vagyok, s nem véd se jog, se 
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fegyverek.” A második és harmadik versszakból Villont, a gondolkodót ismerjük meg. 

Világképére is az ellentmondások jellemzők. A sűrű élettapasztalat következtében 

kételkedővé vált: „Nem biztos csak a kétes a szememnek” mondja, s nem állítja 

önmagáról, hogy megtalálta volna a teljes igazságot: „S gyanúm az igaz körül 

sompolyog”. Nemcsak a biztos tudásban kételkedik, hanem az emberekben is 

elvesztette bizalmát: „S ha igaz szól, azt hiszem, ugratott.” Személyes ellentmondásai 

a világ ellentéteire, igazságtalanságaira vezethetők vissza. A versben nemcsak Villon 

portréja rajzolódik ki, hanem az őt körülvevő késő középkoré is, amelyben egy addig 

biztosnak hitt értékrend van felbomlóban. 

 

Fogalmak: konszolidált, paradoxon, oktáva, ballada, rondó, tradíció, akrosztikon, 

danse macabre, pátosz, irónia, gúny, komikus, naturalista, moralizál, tragikum, 

nekrológ 

 

 

A KÖZÉPKOR MAGYAR IRODALMA 

( 896-1526) 

 

Az ősi magyar kultúráról keveset tudunk, mert nem maradtak fenn írásos emlékeink. 

Amit a vándorló magyarokról tudni lehet, azt a történettudománynak, a régészetnek 

köszönhetjük. A pogány kori kultúra emlékei csak szóban éltek tovább, később 

jegyezték le őket. Ilyen mondáink a Csodaszarvas legendája, a Lehel kürtje, illetve a 

Botond-legenda. 

Az írott magyar kultúra a középkorban kezdődik, mert az írásbeliséget a magyarság a 

kereszténységgel együtt sajátította el a honfoglalás után. Sokáig csak latin nyelvű, 

vallásos irodalom létezett, anyanyelvi szépirodalom nem volt. Középkori irodalmunk 

kiemelkedő alkotásai a krónikák: Anonymus Gesta Hungaroruma (13. sz.), Kézai 

Simon krónikája (13. sz.), illetve a Képes Krónika (14.sz.) Ezek a krónikák, illetve 

geszták mondai elemekkel átszőtt történetírások, amelyek megörökítették pogány 

legendáinkat. 

Az első magyar nyelvű szövegemlékeink a Halotti Beszéd és Könyörgés (1200 körül), 

illetve az Ómagyar Mária-siralom (1300 körül).  

A korabeli keresztény irodalom jellegzetes alkotásai a latin nyelven írt szentek 

legendái, például a Margit-legenda (1310 körül). Szent Margit IV. Béla király leánya 
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volt, domonkos rendi apáca. A Nyulak szigetén (ma Margitsziget) lévő kolostorban 

élt. Mély vallásos buzgalom, aszkézis jellemezte. Róla szól Gárdonyi Géza megható 

regénye az Isten rabjai. Ugyancsak kiemelkedik a kor vallásos irodalmában a 

magyarul írt Szent Erzsébet és Szent László legenda, amit Arany János dolgozott fel a 

Toldi estéjében. 

A középkori magyar költészet még latin nyelvű, a versek többnyire ismeretlen 

szerzőktől származnak, ilyen például a Siratóének Magyarországról, mikor a tatárok 

elpusztították (Vas István fordította). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A RENESZÁNSZ 

 

A reneszánsz kora, fogalma 

 

A reneszánsz a középkort követő művelődéstörténeti korszak, mely jelentős 

változásokat hoz a vallásban, a tudományban, a művészetekben pedig egy új stílust 

képvisel. Itáliában születik meg, innen sugárzik szét Európára a 14-16. században. Két 

korszakát különítjük el: a 14-15. századi humanizmust ( ekkor még latin nyelvű az 

irodalom), illetve a 16. századi reformációt, melyben az európai irodalmak 

anyanyelvűvé válnak. Eredete a „renaissance” („röneszansz”) francia szó, mely 

„újjászületést” jelent két értelemben: egyrészt az antik (görög-római) kultúra, 

másrészt az ember újjászületésére utal. A reneszánszban emberközpontúvá válik a 

gondolkodás, a földi élet szépségei visszanyerik értéküket. Megindul a kultúra 

szekularizációja (elvilágiasodása), a teologikus (istenközpontú) világkép helyett a 

humanista (emberközpontú) szellem válik mérvadóvá. 
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Az új tudomány 

 

A 14. században Európa egyes országaiban (Itália, Németalföld, Anglia) óriási 

fejlődésnek indul a tengeri kereskedelem, melynek következtében kitágul az addig 

ismert világ, megerősödik a polgárság, mely új értékrendet terjeszt el. Megkezdődik a 

keresztény-feudális világkép erjedése, a tudományok és a művészetek kezdenek 

függetlenedni a vallástól. A reneszánsz tudós már nem fogadja el a készen kapott 

teológiai magyarázatokat, hanem kísérletezik, tudományos ismereteit tapasztalat 

útján szerzi, ezt a tapasztalatra épülő tudományt nevezzük empíriának. Az empirikus 

tudomány legjelentősebb képviselői: Kopernikusz, Kepler, Galilei. Kopernikusz 

fogalmazza meg a középkori geocentrikus felfogással szemben a heliocentrikus 

elméletet, mely szerint világunk központjában nem a Föld, hanem a Nap áll. Galilei 

Kopernikusz nézeteit vallja, amikor kimondja, hogy a Föld forog a Nap körül, és nem 

fordítva. Az egyház rossz szemmel nézi az új elméleteket, Galileit börtönbe zárják, és 

tételeinek visszavonására kényszerítik. (Galilei nézeteinek visszavonása után állítólag 

azt suttogta: „Eppur si muove”, azaz „Mégis mozog” a föld. ) Az új gondolkodásnak 

több mártírja is volt, többek között Giordano Bruno, akit eretnekség vádjával 

máglyahalálra ítéltek. Híres mondása: „Natura est deus in rebus” („A természet a 

rejtőzködő Isten”). Ez a tétel tagadja a transzcendens istenfelfogást, Istent és a 

természetet azonosítja, ezt nevezzük panteizmusnak.  

 

A humanizmus (14-15.sz.) 

 

Míg a középkorban a teológia számított a legfontosabb tudománynak, amely 

istenközpontú világképet közvetített, a reneszánsz új világképe a humanizmus, mely 

már elnevezésében is az emberközpontúságot jelenti. (humán: emberi). A 

humanizmus szónak van egy szűkebb és egy tágabb jelentése. Szűkebb értelemben a 

reneszánsz kori tudományt és műveltséget értjük alatta, tágabb jelentése: 

„emberséges”, „emberi”. Az új, humanista műveltség alapja a görög-római szellem, 

annak emberközpontú gondolkodásmódja. Fejlődésnek indulnak a humán 

tudományok: történetírás, nyelvészet. A reneszánsz humanisták teremtik meg a 

klasszika-filológiát: az ókori műalkotások fordítását, szövegmagyarázatát. Ők fedezik 

fel a klasszikus latint, s ezen kezdenek írni, tanítani. Az antik művek visszahatottak a 

kor művészetére, új embereszmény született: a középkori aszkéta, „belső ember” 
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helyett a testben-lélekben, harmonikusan fejlett személyiséget hirdetik. (A humanista 

iskolákban már testnevelés is folyik.) Újra felfedezik Platón filozófiáját, ideatanát; a 

reneszánsz népszerű filozófiája az újplatonizmus lett. Híres humanista tudósok: 

Rotterdami Erasmus, főműve: A balgaság dicsérete; az angol Thomas More, aki 

megírta az Utópiát, melyben Platón nyomán a tökéletes társadalmat képzeli el. A 

reneszánsz kiemelkedő alakja a francia Montaigne („monteny”), ő teremtette meg az 

esszé műfaját. 

 

A reformáció (16. sz.) 

 

A „reformáció” vallásreformot jelent. A 16. századra az egyház világi hatalomra tett 

szert, a papok körében elszaporodott a korrupció (pl. búcsúcédulák árulása). A 

reformátorok, Luther Márton és Kálvin János meg akarták tisztítani az egyházat a 

bűnöktől, az evangéliumi szegénységet hirdették, és az anyanyelvű hitterjesztés hívei 

voltak. Ekkor szakadt szét a keresztény egyház katolikus és protestáns felekezetekre. 

A vallásreform megosztotta a híveket, a békés teológiai viták után vallásháborúk 

következtek. A reformáció időszaka alatt fordítják le a Bibliát nemzeti nyelvekre, s ez 

az anyanyelvű irodalmak fejlődését szolgálta. 

 

 

 

 

 

A reneszánsz művészet 

 

A reneszánsz esztétika  

 

A reneszánsz idején Itáliában nagy ásatások folynak, melyek során előkerülnek az 

ókori római művészet alkotásai, s azok visszahatnak a korabeli művészekre. Míg a 

középkori művészet elsősorban didaktikus és vallásos volt, a reneszánszra a görög-

római műalkotások emberközpontúsága hatott. A világi témák eluralkodása jellemzi. 

A művészet újra mimetikussá válik, azaz igyekszik a valóságot utánozni, s visszanyeri 

gyönyörködtető szerepét is. A reneszánsz művészetfelfogása mögött a humanizmus 

ideológiája, a szépségkultusz áll. Művésznek lenni elismert mesterség, a festőknek, 
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költőknek stb. külön céhe van, ahová bejutni nagy tisztességet jelent. Az udvari 

kultúra felvirágzik, gazdag polgárok, nemesek mecénásként támogatják a művészeket. 

(Firenze, Medici-család) A műalkotások már nemcsak a templomot, hanem a 

magánházakat is díszítik. Újra fontossá válik az alkotó személye, a reneszánsz már a 

nagy művészegyéniségek kora. A reneszánsz stílusra a formai igényesség, a 

harmóniára való törekvés jellemző. Minden művészeti ágban gazdagította a művészi 

eszközök tárát, csiszolta a művészi nyelvet. 

 

A képzőművészetek 

 

Az itáliai reneszánsznak három korszakát különböztetjük meg:  

1. trecento (1300-as évek)  Botticelli (A tavasz, Vénusz születése) 

2. quatrocento (1400-as évek) Leonardo da Vinci: Utolsó vacsora, Raffaelo: Az 

athéni iskola 

3. cinquecento (1500-as évek) Michelangelo: A sixtusi kápolna freskói 

A festészetben felfedezik a természet és az emberi test szépségét (Leonardo és 

Michelangelo is titokban boncolásokra járnak, hogy megismerjék az emberi test 

felépítését). Elterjed a perspektivikus ábrázolásmód, a finom árnyékolás technika. Az 

itáliai festők mellett jelentős németalföldi alkotók is működnek: Holbein, Peter 

Brueghel („brőhel”), Albrecht Dürer. 

 

 

                   Botticelli: Vénusz születése 
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Leonardo da Vinci: Az utolsó vacsora 

 

 

                   Breughel: Vadászok a hóban 

 

A reneszánsz építészet átalakítja az európai városok arculatát, a magánházak már 

szemgyönyörködtető, elegáns stílusban épülnek. A kor híres építésze: Brunelleschi, 

aki például a Pitti-palotát tervezte. Az építészet újításai közé tartozik a kupola ( római 

hatás) , a díszes ablakok alkalmazása. 
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                       Brunelleschi: Pitti-palota 

 

A zene 

 

Továbbra is a vokális zene dominál, kedvelt műfaj a madrigál, amely többszólamú 

ének. Ekkor válik népszerű hangszerré a lant, melynek nagy mestere a magyar 

Bakfark Bálint.  

 

A reneszánsz irodalom 

 

A humanista szemlélet átalakítja az irodalmat is, szekularizálódik, a nyomtatás 

felfedezése hozzájárul a szépirodalom szélesebb körben való terjesztéséhez, a 

műveltség emeléséhez. 

A klasszika-filológia fellendülése következtében a görög-római irodalom klasszikus 

műfajai (óda, elégia, epigramma) és az időmértékes verselés is újra divatba jön. A 

reneszánsz költészet új műfaja a szonett. A reneszánsz költői stílusban gyakori az 

ókori mitológiára való hivatkozás, az antikizálás, a természetszimbolika. Kiemelkedő 

költők az olasz Petrarca, az angol Shakespeare. 

Nagy újdonság a világi szórakoztató szépirodalom megjelenése, melynek 

legjelentősebb mestere Boccaccio, aki a novella műfaját teremtette meg. 

Míg a középkorban gyakorlatilag nem volt színjátszás, a reneszánsz idején létrejönnek 

az első állandó színházak (Angliában és Spanyolországban), felvirágzik a 

drámairodalom, melynek csúcsát Shakespeare művei jelentik. Mellette kiemelkedik a 

spanyol Lope de Vega. A késő reneszánszban megszületik a regény, első remekműve: 

Cervantes Don Quijote című regénye, a középkori lovagregények paródiája. 
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Fogalmak: humanizmus, empíria, geocentrikus, heliocentrikus, panteizmus, 

klasszika-filológia, újplatonizmus, perspektivikus, madrigál, szonett 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AZ ITÁLIAI RENESZÁNSZ 
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FRANCESCO PETRARCA 

(1304-1374) 

 

Élete 

 

 

             Petrarca 

Francesco Petrarca humanista tudós és költő. Firenzei származású családban 

született Arezzóban, mert szülei száműzetésbe vonultak, akárcsak Dante. Élete nagy 

részét Franciaországban töltötte, többek között Avignonban, a pápa akkori 

székhelyén. Itt látta meg egy templomban élete nagy, plátói szerelmét, akit a 

verseiben Laurának nevez. Sokat utazott Európában, nagy természetkedvelő volt, 

megmászta a 2000 méter magas Mont Ventoux-t. A legenda szerint a csúcsra érve 

Szent Ágoston vallomásait kezdte el olvasni. Később visszatért Itáliába, s ott 

Rómában, a Capitóleumon költővé koszorúzták, így lett poeta laureatus (koszorús 

költő). Tanulmányait latinul, verseit olaszul írta. Költeményeit Daloskönyv címmel 

adta ki, amely főleg szerelmes verseket tartalmazott. 

 

 

 

Költészete 

 

A reneszánsz költészet témában és formában is megújította az európai lírát. Első jeles 

képviselője Petrarca volt. A humanista költészet a világi témák felvirágzását hozta, 

gyakori téma volt a szerelem, a trubadúrlíra megújítása. A természet, mint költői 

téma ekkor vonult be a költészetbe, a költők gyakran éltek a természetszimbolika 

eszközével, vagyis a természet elemeinek jelképes használatával. Felelevenítették az 
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ókori műfajokat, az ódát, elégiát, epigrammát, és újra divatba hozták az időmértékes 

verselést. A reneszánsz lírára a stilisztikai (stílusbeli) igényesség és a formai bravúr 

jellemző. Szeretik a bonyolult kompozíciót, az aranymetszés szabályát. Gyakori az 

ókori mitológiára való hivatkozás, az antikizálás. A reneszánsz költészet kedvelt lírai 

műfaja a szonett. Annak, aki be akart kerülni a költők céhébe, szonettkoszorút kellett 

írnia. A szonettkoszorú 15 szonettből áll, az 1-14. szonettben minden szonett utolsó 

sora megegyezik a következő szonett első sorával. A 15. ún. mesterszonett az előző 

tizennégy szonett első soraiból épül fel, így minden sor háromszor fordul elő a 

szonettkoszorúban.  

 

Ti szerencsés füvek…  

 

Petrarca szerelmi lírája a trubadúrlíra megújítása, a versekben megénekelt Laura a 

tökéletes szépség megtestesítője, idealizált (eszményített) nőalak. A trubadúrlíra a 

késő középkor áramlata, az európai szerelmi költészet első válfaja: A trubadúr dalnok, 

aki valamely nemes úr szolgálatában áll, és szolgálatának része a nemes hölgyhöz írt 

szerelmes vers. A trubadúr vers nőalakja általában elérhetetlen szépség, a trubadúr 

reménytelenül eped utána. Petrarca ezt a trubadúr hagyományt viszi tovább. A vers 

nagy része tájleírás, a kedves szépségét a természetbe vetíti ki. A táj jelzői (tiszta, friss, 

szép) Laura üde, eszményi szépségét hangsúlyozzák. Alakja idealizált, egyéni 

vonásokat nem találunk a leírásban. A reneszánsz gondolkodók szerint a természet 

lényege a harmónia, s a műalkotásoknak is arra kell törekedniük. A szöveg egyszerre 

idézi fel a természetet és a benne sétáló hölgyet. Elégikus hangulatú költemény, a 

Petrarcára jellemző testetlen sóvárgás jellemzi. 

 

A szonett 

 

A szonett az egyik legzártabb lírai műfaj. Többféle típusa van: a petrarcai, a 

shakespeare-i stb. 

A petrarcai szonett négy versszakos, tizennégy soros. Az első két versszak négy soros, 

rímképletük: abba, abba. A harmadik-negyedik versszak három soros, rímképletük 

cdc, dcd. A sorok jambikusak (U–) és tíz-tizenegy szótagszámúak. Tartalmi 

követelménye, hogy valamilyen ellentétet állítson fel, s concettóval végződjön. A 

concetto rövid, szellemes mondás. 
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Pó, földi kérgem bárhogy is sodorjad… 

 

Gondolati vers, mely az újplatonista filozófiára épül. A újplatonisták (Platón követői) 

a világot anyagra és szellemre osztják, s a szellemet magasabb rendűnek tekintik. 

Szerintük a lélek a tökéletesre törekszik, célja a szellemvilággal való egyesülés. Ezt az 

újplatonista gondolatot bontja ki a vers, amelyben a lírai én a folyót szólítja meg. A 

gondolatmenet a test és a lélek ellentétére épül. A testet (földi kérgem) a folyó 

elsodorhatja, de a lélek nincs kitéve az anyagi világ korlátainak, szabadon szárnyal az 

édes Otthon, a szellem világa felé. 

 

Petrarca hatása 

 

Petrarca nagy hatással volt az európai szerelmi lírára. Az ő szerelmes versei még 

többnyire udvarlóversek, melyekben a kedves idealizált és elérhetetlen. Ez a testetlen 

sóvárgás, a plátói szerelem sokáig jellemző az őt követőkre. Hatott Balassi Bálintra is, 

de még Csokonai Vitéz Mihály szerelmes verseiben is felfedezhető a petrarcizmus.  

 

Fogalmak: poeta laureatus, természetszimbolika, trubadúrlíra, stilisztika, 

antikizálás, szonettkoszorú, idealizál, concetto 

 

GIOVANNI BOCCACCIO 

(1313-1375) 

Élete, jelentősége 

 

 

        Boccaccio 
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Firenzei humanista tudós, író, Petrarca barátja. Ő fedezte fel a római történetíró, 

Tacitus munkáit. Humanista tanulmányait latinul, szépirodalmi műveit olaszul 

alkotta, akárcsak Petrarca. Ő írta meg Dante első életrajzát. Fő művét, a Dekameront 

1348 és 1353 között írta. 

A szórakoztató szépirodalom, ezen belül a novella első jelentős alkotója. Humoros, 

szatirikus művei eleven képet rajzolnak kora erkölcseiről, novelláiban az akkori 

társadalom szinte minden rétege megjelenik. Akárcsak Dante, ő is átfogó képet nyújt 

koráról, de míg Dantéra a vallásos áhítat, addig Boccaccióra már a reneszánsz 

humanizmus világias szemlélete jellemző. A Dekameron hatott az angol reneszánsz 

költőjére, Geoffrey Chaucerre is, aki Boccaccio nyomán írta a Canterbury meséket, 

amely hasonlóképpen humoros történetek gyűjteménye versben elbeszélve. 

 

A Dekameron 

 

A Dekameron száz novellából álló kötet, a százas számmal Boccaccio a teljességre 

törekedett, akárcsak Dante az Isteni Színjátékban. A cím jelentése: „tíz nap”. A 

novellákat  Boccaccio egy kerettörténetbe illeszti: 1348-ban pestisjárvány dúlt 

Firenzében, ami halálfélelemmel töltötte el a lakosokat. Az első novellában Boccaccio 

leírja, hogyan reagáltak a firenzeiek a veszélyre. Volt, aki elmenekült, volt, aki 

féktelen élvhajhászatba kezdett, mondván, hogy élvezzük ki a fennmaradt időt, s 

akadtak, akik nagy bátorságról téve tanúságot, segítettek az elesetteken. A 

válsághelyzet mindenkiből kihozta igazi természetét. Ekkor tízen, hét ifjú hölgy és 

három fiatalember úgy határoz, hogy a pestis idejére elvonulnak a városból, és egy 

vidéki villában telepednek le. Hogy napjaik izgalmasan teljenek, elhatározzák, hogy 

érdekes történetekkel fogják szórakoztatni magukat. Mindennap, mindenki elmond 

egy történetet, így kerekedik ki a mesék száma százra. Naponta királyt, illetve 

királynőt választanak, aki meghatározza az aznapi témát, ami köré a történetek 

csoportosulnak.  

A Dekameron világa már a reneszánsz kor hétköznapjait idézi, hőseire az életöröm, a 

szerelem, a földi élvezetek keresése jellemző. Boccaccio szatirikus éllel rajzolja meg az 

emberi hiúságokat és gyengeségeket, senkit nem kímél, gyakori céltáblául szolgálnak 

a kicsapongó papok, szerzetesek. ( szatíra : az éles humor egy fajtája) Írói célja már 

nem az erkölcsi tanítás, hanem a leleplezés és az olvasó szórakoztatása. 
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                      Pier Pasolini: Dekameron 

Részlet a filmből (1971), A néma kertész és az apácák 

 

 

A novella műfaja 

 

A novella a prózai kisepika műfaja, első jelentős képviselője Boccaccio. A reneszánsz 

kori novella az anekdotából nőtt ki, rövid, csattanóra épülő történet volt. A szó 

„nouvelle” új, érdekes történetet jelent. A novella a legkoncentráltabb prózai műfaj, 

mely kis terjedelemben sokat mond el.  „Írni úgy kell, hogy a szavaknak minél 

kevesebb, a gondolatoknak annál tágasabb helye legyen” írta Csehov, a klasszikus 

novella egyik legnagyobb mestere. A novella tehát kevés szóval sokat mond el. 

Általában kevés szereplője van, és a cselekmény egy szálon fut. Mint minden epikus 

műnek, a novellának is van története, amely önmagán túlmutat, valamilyen elvont 

téma szemléltetésére szolgál. Mivel epikus mű, minden novellának van elbeszélője 

(narrátora), az ő személye és stílusa alapvetően befolyásolja a mű értelmezési 

lehetőségeit.  A klasszikus novellának két virágkora volt: a reneszánsz és a realizmus. 

Ez a novellatípus történetelvű, azaz a mű egy lineárisan végigvezethető, lekerekített 

történetre épül, amelyben a külső eseményeknek, az egyedi történetnek van egy 

mélyebb, elvontabb jelentése. Az egyedi történet magába sűríthet lélektani, filozófiai, 

morális vagy társadalmi kérdéseket, a hős története önmagán túlmutató, általános 

emberi jelentést hordoz. Ez a történetelvű szerkesztés a valóság illúzióját kívánja 

felkelteni. A klasszikus novella határhelyzetre, a hős életéből kiemelt rendkívüli 

eseményre épül, melyben megmutatkozik a hős igazi jelleme. Általában három 

nagyobb egységre osztható: az expozícióban az író bemutatja az időt és a helyszínt, 

megteremti a mű atmoszféráját. Gyakran röviden elmeséli a hős előéletét, amelynek 

során kialakul róla egyfajta kép. Itt általában a narráció dominál. A novella 
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legnagyobb részét a határhelyzet bemutatása teszi ki, amelynek során a hős szavaiból 

és tetteiből indirekt (közvetett) módon bontakozik ki jelleme. Itt általában lelassul az 

idő, a narrációt felváltja a dialógus, a cselekmény drámaivá válik. A konklúzió lehet 

zárt és nyitott, azaz lekerekítheti a történetet, vagy nyitva hagyhatja a hős további 

sorsát. A klasszikus novella szerkezete azonban lehet másfajta is, van olyan mű, amely 

in medias res kezdődik, és azonnal a határhelyzetben látjuk a hőst, a múltra csak a 

szereplők szavaiból következtethetünk. 

 

A határhelyzet  különböző hatásokkal lehet a hősre: 

• felfedi vagy leleplezi igazi jellemét (eddig rejtett tulajdonságaira 

derülhet fény) 

• változást indíthat el személyiségében (negatív vagy pozitív változást ) 

• önreflexióra késztetheti ─ elgondolkozik életén, elindul az 

öntudatosodás útján 

• vezethet tragédiához  

A novellában különböző szövegtípusok fordulnak elő: narráció, dialógus, függő 

beszéd (ld. az epika jellemzői, A görög epika fejezetben.) 

 

Ötödik nap 

Kilencedik novella 

 

A novella története 

 

A novella története pár mondatban összefoglalható, amint ezt Boccaccio meg is teszi 

az alcímben. „Federigo degli Alberighi szerelmes, de nem nyer viszontszerelmet, és 

az udvarlásban eltékozolja minden vagyonát, csupán egy sólyma marad; mivel 

pedig egyebe nincs, ezt tálalja fel ebédre hölgyének, ki meglátogatja; ki is mikor ezt 

megtudja, megenyhül irányában, feleségül megy hozzá, és gazdag emberré teszi.” 

 

A novella szövege 

 

A novella szövege azonban jóval több, mint a puszta mese. Az író életszerűvé teszi a 

szikár eseményeket azzal, hogy tudósít a hősök élettörténetéről, jelleméről, 

gondolatairól, ezáltal a szereplők élő, egyedi figurákká, személyiségekké válnak. A 



Vass Judit: Irodalom 9. 

 91 

valóság illúzióját kelti azzal is, hogy fiktív elbeszélőt alkalmaz, aki mint valóban 

megtörtént esetet meséli el Federigho szerelmét. A puszta szerelmi történetet 

kikerekíti az asszony fiának tragikus halálával, így az emberileg árnyaltabbá válik, 

túlmutat a szerelem témáján. 

 

A novella témája 

 

A novella fő üzenete a mesék gyakori motívumát idézi: a hűséges szerelem elnyeri 

jutalmát. A mű témája azonban ennél gazdagabb, amire a keretelbeszélésben utal is 

Filoména, az elbeszélő. A történet bevezetésekor röviden levonja annak tanulságát, 

azaz a novella valójában illusztrációul (szemléltetésül) szolgál bizonyos 

élettapasztalatokra, egyfajta tanmese. Bizonyíték arra, hogy milyen erős hatással tud 

lenni a női nem a férfiakra, s arra, hogy az okos ember nem a vak szerencsére bízza a 

sorsát, hanem az eszére és a szívére. A történet témája tehát a kitartó szerelem 

egyrészt, az anyai szeretet önfeláldozó volta másrészt, és a felelősségtudat azok iránt, 

akiket szeretünk. 

 

A novella szerkezete 

 

A mű keretes szerkezetű, a történet elmesélése előtt a fiktív elbeszélő (Filoména) 

felvezeti a tanulságot, melynek illusztrálására szolgál a történet. A novella 

expozíciójában bemutatja a főhőst, és röviden összefoglalja előéletét, több évet mesél 

el egyes szám harmadik személyű narrációban. A mű határhelyzete Giovanna fiának 

betegségével kezdődik, s a sólyom feláldozásával teljesedik be. A határhelyzet 

egyetlen nap, abból is pár óra, amit az elbeszélő részletesen mond el. Itt a külső 

események leírását felváltja a dialógus és a hősök gondolatainak, érzéseinek 

közvetítése – ez drámaivá, életszerűvé teszi az eseményeket. Drámaivá a 

feszültségkeltés teszi, hiszen csak Federigho és az olvasó tudja, hogy az a sólyom 

szolgál ebédül, ami után a kisfiú sóvárog. Ennek Giovanna számára való kiderülése 

fájdalmas csattanóként hat. A novella konklúziója lekerekíti a történetet, amely 

egyszerre tragikus és örömteli véget ér. Bár a fia meghal, Giovanna feleségül megy 

Federighóhoz, szerelmét mintegy jutalmul adja annak állhatatosságáért. A novella 

szerkezete még a mesék szerkezetét követi, a fő motívum a hős próbatétele és jutalma. 
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Jellemábrázolás 

 

A novella terjedelme behatárolja a jellemábrázolás mélységét, az írónak csak arra van 

lehetősége, hogy a hősök legfontosabb tulajdonságait mutassa be a kiemelt 

határhelyzeten keresztül. Jellemfejlődés kibontására itt nincs mód, arra a dráma és a 

regény alkalmas. A novella egy-egy jellemvonás természetét, következményeit jeleníti 

meg, így mutatva meg az egyedi történetben az általános emberit. 

 

Fogalmak: szatirikus, novella, indirekt, önreflexió, illusztráció 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AZ ANGOL RENESZÁNSZ 
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Az Erzsébet kori színház 

 

A 16. század előtt nem voltak színházak Angliában. A középkorban, mint mindenhol 

Európában, az egyház tiltotta a világi színjátszást. Egyedül a vallásos előadások, az 

ún. moralitások és misztériumjátékok léteztek, amelyek keresztény ünnepekhez 

kapcsolódtak. A késő középkorban ezek elvilágiasodtak, s az egyház betiltotta őket. 

Kialakultak a bolond-ünnepek, amelyeket decemberben, a katedrálisok előtt 

rendeztek, főleg diákok részvételével. Ezeken bolond-papokat, pápákat választottak, 

és kifigurázták a prédikációkat. Ezek voltak a szaturnáliák. (Egy ilyen vigasságot 

örökít meg Victor Hugo A párizsi Notre Dame című regényében.) 

Az Erzsébet kori színház gyökerei a késő középkori színjátszásra nyúlnak vissza. Az 

első vándortársulatok városról városra jártak, és piactereken, illetve 

vendégfogadókban játszottak. A reneszánsz korában nagy igény volt a nyilvános 

szórakoztatásokra, a színjátszás egyre népszerűbbé vált az emberek között. A királyi 

udvar támogatta a színtársulatokat, de a puritán városatyák tiltották, a színházat a 

„bordély nyitányának” tekintették. Ezért volt az, hogy a későbbi színházak a cityn 

kívül, London belvárosától nyugatra épültek fel. Az első állandó színházak az 1570-es 

években jöttek létre. Ezek speciálisan tervezett épületek voltak, amelyeknek a belső 

felépítése a vendégfogadók szerkezetét utánozta. Kétfajta színház jött létre: a 

közszínház és a magánház. A közszínházak nyitott amfiteátrumok voltak, amelyek 

főleg a köznépnek játszottak, míg az arisztokrácia a zárt magánházakat látogatta. 

Shakespeare közszínháza, a Globe 1599-ben épült, rekonstruált változata ma 

megtekinthető Londonban. 

Az angol színház nyitott épület, kör alakú udvarral a közepén, amely kb. 25 méter 

széles. Az udvart általában három emeletnyi balkon övezte. A nézők többsége az 

udvaron állt, amelyre benyúlt a színpad első része, az ún. platform, itt adták elő a 

szabadtéri jeleneteket. E mögött volt a belső színpad, fölötte az erkély, ahol a 

magasban játszódó jeleneteket adták elő. Díszlet és függöny nem volt, csak néhány 

kelléket alkalmaztak (kardot, fáklyát). Csak férfiak játszottak, a női szerepeket fiatal 

fiúk alakították. A jelmezekkel nem törekedtek korhűségre, a színészek a kor divatja 

szerint öltöztek. A korabeli darabokat nem osztották felvonásokra, a jelenetek 

gyorsan követték egymást. 
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A Globe színház rekonstruált mása 

 

  

 

                      A Globe belseje 

Az Erzsébet kori színház már gazdasági vállalkozás volt, a nézők belépti díjat fizettek, 

a bevétel felét osztották szét a színészek között, a másik feléből tartották fenn a 

színházat. A színház fizette a drámaírót, a darabok az ő tulajdonukat képezték. A 

repertoár (műsor) állandóan változott, a színházaknak minden délután más-más 

darabot kellett játszaniuk, ez évente 30-40 drámát jelentett. 
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WILLIAM SHAKESPEARE 

(1564-1616) 

Élete 

 

 

 

              Shakespeare 

 

Shakespeare, drámaíró és költő Stratford-upon-Avonben született. Apja 

kesztyűkészítő mester és békebíró volt. Nagyon keveset tudunk Shakespeare 

tanulmányairól, életében sok a fehér folt, mert kevés feljegyzés maradt fenn róla. 

Tizennyolc évesen megnősült, feleségül vette a nála jóval idősebb Anne Hathawayt, 

akitől négy gyermeke született. Egyszer csak hirtelen eltávozott Stratfordból, 

otthagyta családját, és csak évek múlva tűnt fel a neve Londonban. A kezdő íróról 

semmit sem tudunk, az első utalást rá, mint színházi emberre egy pamfletben 

találjuk, amelyben a „shakescene” (színpadrázó) gúnynévvel illetik. Addigra a londoni 

színházi élet egyik jelentős figurájává vált és a Lord Kancellár társulatának fő 

emberévé. Ez a társulat lett később London vezető társulata, s foglalta el a Globe 

színházat 1599-ben. Shakespeare divatos szerző lett, darabjaival nagy sikereket 

aratott. Hírneve csúcsán azonban, ugyanolyan hirtelen, ahogyan annak idején eltűnt 

Stratfordból, visszaköltözött szülőhelyére, élete hátralévő részét ott töltötte. A Holy 

Trinityben temették el. 

Életében kevés művét nyomtatták ki, kivéve szonettjeit. Darabjainak a fele jelent meg 

nyomtatásban, csak halála után, barátai rendezték sajtó alá műveit, így jelent meg az 

első Shakespeare-kiadás 1623-ban, amit Első Fólióként tartanak számon. 
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A 19. századtól kezdődően kételyek merültek fel Shakespeare szerzőségét illetően, 

néhány kritikus amellett érvelt, hogy nem a stratfordi Shakespeare írta a darabokat, 

hanem egy művelt arisztokrata, esetleg a filozófus Francis Bacon. A kérdés máig 

izgatja a tudósokat, időnként újabb elméletek látnak napvilágot a shakespeare-i 

darabok hitelességét illetően. Ugyanakkor ellenérvként felhozhatjuk, hogy Ben 

Jonson, Shakespeare barátja, szintén drámaíró, az Első Folióban az  „avoni 

hattyúnak” nevezi őt. Nincs egyértelmű bizonyítékunk ahhoz, hogy megkérdőjelezzük 

a stratfordi Shakespeare szerzőségét és zsenijét. 

 

Művei 

 

Shakespeare írói munkásságának három korszakát különíthetjük el. A dráma minden 

műfajában írt, írt vígjátékot, tragédiát, ezen belül királydrámákat, filozofikus 

mesejátékot. 

 

Korai drámái: Szentivánéji Álom, Ahogy tetszik, Rómeó és Júlia 

Középdrámák: Julius Caesar, Hamlet, Lear király, Othello, III.Richárd, IV. Henrik 

Kései drámák: Téli rege, A vihar 

 

A shakespeare-i dráma jellemzői 

 

Hagyomány és újítás 

A shakespeare-i művek a klasszikus dráma második korszakának remekművei, 

amelyek a görög színjátszásban kialakult hagyományt újítják meg. Míg a görög dráma 

végzetdráma, és szorosan kötődik a mitológiához, Shakespeare műveiből már eltűnik 

a mitológia és a kar, egy új drámatípust hoz létre, a jellemdrámát, amelynek 

cselekményét a különböző jellemekből fakadó konfliktusok mozgatják.  

 

Jellemábrázolás 

A shakespeare-i hős már hús-vér figura, aki maga irányítja életét, árnyaltan 

megrajzolt jellem, pozitív és negatív tulajdonságait egyaránt felvillantja a szerző. A 

szereplők jellemét fokozatosan bontja ki, jelenetről jelenetre gazdagítja, a teljes kép 

csak a dráma végére alakul ki róluk. Shakespeare már alkalmazza a jellemfejlődést, 

hősei a cselekmény során változnak, személyiségük az események hatására átalakul. 
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A karaktereket indirekt (közvetett) módon, szavaikon és tetteiken keresztül jellemzi. 

Az indirekt jellemábrázolás eszközei a következők: 

• a hőst leginkább jellemző vonás tetteiben tükröződik, abban, amit egy adott 

helyzetben tesz, vagy esetleg nem tesz 

• a hősről kialakult képet alakítják és módosítják a többi szereplő dialógusai, 

róla kialakult véleményük 

• a hőst közvetetten jellemzik szavai, beszédstílusa, a másokkal folytatott 

dialógusai, az, amit mond, s az is, amit elhallgat 

• a hős monológja is színezi jellemét, abból ismerjük meg gondolatait, belső 

világát 

A shakespeare-i hős tehát kívül-belül részletesen megrajzolt személyiség, határozott 

értékrenddel bíró igazi egyéniség. 

 

Drámaszerkezet 

 

Shakespeare a görög drámában kialakult cselekményszerkezetre építi műveit, a 

drámai harc öt fokozaton keresztül formálódik, és katarzissal zárul. 

1. feszültségkeltés 2. kibontakozás 3. bonyodalom 4. tetőpont 5. megoldás 

Ez a drámatípus a drámai harcra épül, a főhős és környezete között kialakuló 

konfliktusra, amelyben értékrendek ütköznek egymással. A cselekményt a cselekvő 

hősök viszik előre, az ő konfliktust szülő tetteiket próbálják fékezni a mérlegelő 

hősök. A művek idősűrítésre épülnek, a cselekmény mozgalmas, dinamikus. Van 

azonban más szerkezetű műve is, például a Szentivánéji álom, amelyet többszintes 

drámának nevezünk, mert a cselekményben különböző világszintek (valóság és 

fantasztikum) váltakoznak. Ilyen többszintes dráma (shakespeare-i hatásra) 

Vörösmarty Mihály Csongor és Tündéje. A shakespeare-i drámákban eredetileg nem 

volt felvonás, csak jelenetek láncolata, az öt felvonásos beosztás az utókor műve. 

 

Stílusa, hangneme 

 

A shakespeare-i drámák népszerűségének nemcsak a kiváló jellemábrázolás, a 

dinamikus cselekmény az oka, hanem az író expresszív stílusa is. A shakespeare-i 

hősök sokat és színesen beszélnek, a szöveg költői eszközökben gazdag, gyakran él a 

képes (metaforikus) beszéddel, a szójátékokkal. A drámák hangneme összetett, 
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tragikum és komikum gyakran keveredik egymással, a vígjátékokat néha tragikus 

felhangú, a tragédiákat komikus jelenetek árnyalják. 

SHAKESPEARE: HAMLET 

Első felvonás 

 

Az első felvonás a dráma expozíciója: megismerjük a helyszínt, a 

szereplőket, a történet előzményeit, a szereplők között kialakult 

feszültséget. A drámai főhős, Hamlet választás elé kerül, szembe kell 

szállnia környezetével, hogy feladatát teljesítse. 

Jellegzetesen shakespeare-i a kezdés: először mellékszereplőket hallunk beszélgetni, 

így képet kapunk a Dániában uralkodó légkörről, amelyre a komor hangulat jellemző, 

s ezt fokozza a szellem megjelenése, amely baljós árnyékot vetít előre. 

A főszereplők megjelenését késlelteti, ezzel is drámai feszültséget kelt. 

Hamlet király halála után az ifjú Hamlet a trónörökös, de nagybátyja, Claudius 

feleségül veszi az özvegy királynét, és magához ragadja a hatalmat. A királyi udvarhoz 

intézett beszédében valójában bejelenti a hatalomátvételt, és képmutató 

erkölcsiséggel magyarázza, miért tartanak lakodalmat egy hónappal a király halála 

után. Az udvarban már csak Hamlet gyászol, s ez nem tetszik a királyi párnak. A 

király és Hamlet közötti párbeszéd feszült, Hamlet minden szavával anyját vádolja, 

amiért hűtlen lett apja emlékéhez. „Gyarlóság, asszony a neved!” (első monológ). 

Claudius nem engedi vissza Hamletet Wittenbergbe tanulni, s szavaiból kiderül, 

miért: „…s tekints atyádul; / mert a világgal éreztetni kell, / Hogy trónusunkhoz 

legközelb te állsz;…”, azaz, ha Hamlet marad, és elfogadja a fiú szerepét, akkor 

legitimizálja (törvényesíti) Claudius hatalmát, vagyis önként lemond a trónról. 

Hamlet anyja kérésére marad, ezzel bizonyítja a gyermeki tiszteletet, és azt, hogy nem 

fűti hatalomvágy. „De törj meg, szívem, mert nem szólhat a száj.” – mondja az első 

monológ végén. 

Hamlet első monológja: A monológgal belelátunk Hamlet lelkébe. Tisztelte és szerette 

szüleit, apját elvesztette, anyjában csalódott, a traumát (lelki sérülést) nem tudja 

feldolgozni, már az öngyilkosság is felmerül benne, csak az isteni tiltás tartja vissza 

attól, hogy elkövesse. „Nyomasztó nékem e világi űzlet!” Az egész világban csalódott, 

mert a tiszta erkölcsöt látja meggyalázva. 

A harmadik színben Polonius családjába vezet minket Shakespeare, mintegy kitérőt 

téve az események fő sodrából. Polonius a legfőbb udvaronc, a szerző rajta keresztül 
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mutatja be, milyen értékrend uralkodik az új király udvarában: szolgalelkűség, ahol 

az emberek kémkedve figyelik egymást. Polonius olyan tanácsokkal látja el fiát, 

Laertest, amelyek nagyon tetszetősek, de ha végiggondoljuk őket, akkor láthatjuk, 

hogy olyan ember elveit tükrözik, aki csak a pozícióját félti, óvatos, ravasz. Ezért tiltja 

el Ophéliát is Hamlettől, mert fél, hogy a lánya az ő pozícióját veszélyezteti. 

„Különben…elárulsz engem is.” Mivel Caludius az új király, az ő kegyeit keresi, s 

mivel érzékeli, hogy Claudius és Hamlet között feszült a viszony, inkább eltiltja lányát 

a királyfitól, nehogy kellemetlen helyzetbe kerüljön Claudius előtt.  

Éjfélkor a szellem megjelenik, s Hamlet – bár gyanakodva ─ követi. Horatio és 

Hamlet már felvilágosult, reneszánsz gondolkodók, akik nem hisznek a babonákban, 

ezért egyformán reagálnak a szellem megjelenésére, egyikük sem hiszi, amíg nem 

látta. Hamlet: „Gonosz, /Rút cselt gyanítok” 

Miután a szellem elmondja Hamletnek halála körülményeit, Hamlet felkiált: „Ó, az én 

próféta lelkem!” Ebből tudhatjuk, hogy a gyanú már ott volt Hamletben, mielőtt a 

szellem megjelent. Apja megparancsolja, hogy álljon bosszút haláláért, de egyben 

figyelmezteti, hogy anyját ne bántsa, hagyja az égre őt, azaz a lelkiismeretére, mely 

úgy is furdalni fogja. Hamlet megesküszik a szellemnek, hogy bosszút áll: „…letörlök 

emlékezetem /Lapjáról minden léha jegyzetet, /Könyvek tanácsit, képet, benyomást, 

/Mit vizsga ifju-kor másolt reá, / És csak parancsod éljen egyedül.” Szavaiból 

kiderül, hogy eddigi céljait kell feladnia, ő, aki tudósnak készült, most erkölcsi 

okokból bosszút esküszik. Horatioékat titoktartásra esketi, s már itt elhatározza, hogy 

az őrültet fogja játszani. Az első felvonás Hamlet keserű szavaival ér véget: „Kizökkent 

az idő; ó, kárhozat! / Hogy én születtem helyre tolni azt.” A „kizökkent idő” az 

értékválság metaforája, amivel a Dániában uralkodó állapotokat jellemzi, amit, úgy 

érez, neki kell megváltoztatni. Hamlet tehát nemcsak apjáért akar bosszút 

állni, hanem vissza akarja állítani az erkölcsi értékrendet Dániában. Nem 

szívesen lát a feladathoz, mert eddig másra készült, nem bosszúállónak, 

hanem tudós királynak tanult Wittenbergben, de most erkölcsi 

kényszerből fel kell adnia eddigi céljait.  

 

Második felvonás 

 

A második felvonás a kibontakozás, a feszültség halmozódása, mindenki 

a másikat fürkészi, kémkednek egymás után. Polonius kémet küld a fia után 
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Párizsba, hogy megtudja, hogyan él, a király Rosencrantzot és Guildenstent hívatja az 

udvarba, hogy kipuhatolják, mi Hamlet baja, Polonius önként kezd el kémkedni 

Hamlet után, és felajánlja szolgálatait a királynak, még Hamlet Opheliához írt levelét 

is megmutatja neki.  

Hamlet nem rohan bosszút állni, először ki akarja deríteni az igazságot: vajon tényleg 

bűnös-e Claudius. Nem hajtja sem hatalomvágy, sem a középkorban természetes 

vérbosszú: először bizonyítékot akar szerezni, s csak azután cselekedni. Az őrület csak 

eszköz, hogy megfigyelhesse környezetét. Tudatosan kelti azt a látszatot, hogy a 

szerelembe őrült bele, ezzel elterelvén valódi szándékáról a király figyelmét. Mivel 

nem bízik Poloniusban, Opheliát sem avatja be titkába, nem akarja a lányt eszközül 

felhasználni.  A színészekkel olyan jelenetet adat elő, amely hasonlít apja 

meggyilkolására, s ezzel kívánja megtudni, hogy bűnös-e a király.  

Ophelia szavaiból tudjuk, hogy először neki jelenik meg őrültként. Egy némajátékban 

elbúcsúzik tőle, de Ophelia nem érti ezt, csak annyit fog fel, hogy Hamlet 

megtébolyodott. Hamlet senkit nem avat be titkába, egyedül akarja 

végigvinni feladatát. Polonius elméletét, miszerint Hamlet őrületének oka a 

szerelem, a király kételkedve fogadja. Kialakult a drámai harc: Hamlet egyedül 

marad a királyi udvarban, mindenki őt figyeli, ő pedig arra keres 

bizonyítékot, hogy igazat mondott-e a szellem, azaz Claudius bűnös-e. 

Második monológjában tétlenséggel vádolja önmagát: „Ó, mily gazember s pór rab 

vagyok én!” Közben vándorszínészek érkeznek a várba, s a velük folytatott 

beszélgetésből kiderül, hogy Hamlet a művészetek iránt fogékony ember. A színház új 

ötletet ad neki, egy darabbal akarja leleplezni Claudiust. 

 

Harmadik felvonás 

 

A harmadik felvonásra kirajzolódik a főhősök jelleme. Shakespeare 

fokozatosan bontja ki a jellemeket, minden jelenet tovább gazdagítja 

személyiségvonásaikat. Tulajdonságaikra cselekedeteiken és szavaikon keresztül 

derül fény. Shakespeare hús-vér figurákat teremt, az teszi őket életszerűvé, hogy 

erényeiket és gyengeségeiket is bemutatja, jellemzésük nem egysíkú. 

A tragédia legösszetettebb jelleme Hamlet. A tudományokban és művészetekben 

jártas ember, akire már a reneszánsz felvilágosult szellemisége hatott. Meditáló, 

filozofáló alkat, ezt bizonyítják monológjai, melyekben feltárul érzékenysége, 
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önérzetes személyisége. Megfontolt, következetes jellem, aki etikusan (erkölcsösen) 

akar cselekedni. A szellem parancsára nem rohan bosszút állni, hanem előbb ki akarja 

deríteni az igazságot. Igazi mérlegelő hős, aki előbb gondolkodik, csak azután 

cselekszik. (A drámák főhőse általában cselekvő hős.) Látszólag folyton halogatja a 

bosszút, mintha félne elkövetni, pedig nem erről van szó. Nagyon tudatosan 

végiggondol mindent: egyedül akarja végigcsinálni, nehogy kiderüljön szándéka. 

Ravasz is, hiszen miközben az őrültet játssza, kifigyelheti környezetét és Claudiust. 

Hamlet nem hatalomvágyó, némán tudomásul veszi, hogy Claudius átvette a 

hatalmat. Horatióval barátként bánik, ebből is látszik, hogy demokratikus 

gondolkodású ember. Többször is a léten-nemléten meditál, s ez elárulja, hogy 

Hamlet végiggondolta a bosszú következményeit, felkészült a halálra is. 

Hamlettel szemben Claudius igazi cselekvő hős. Hatalomvágyó trónbitorló. Hamar 

kiderülnek zsarnoki vonásai. Hamletet kémekkel veszi körül (Polonius, Rosencrantz 

és Guildenstern), nincsenek erkölcsi gátlásai, kíméletlenül tör céljai elérésére. Mint 

minden zsarnok, gyanakvó és rosszindulatú. Képmutató jelleme rányomja bélyegét a 

dán királyi udvarra, ahol a szervilizmus (szolgalelkűség) uralkodik el, s felborul az 

erkölcsi értékrend.  

A két szembenálló fél tehát Hamlet, a szellem és az erkölcs, illetve 

Claudius, a hatalom és az erőszak embere. 

A mellékszereplők közül Shakespeare kiemeli és árnyaltan jellemzi Poloniust, 

akiben a zsarnoki hatalom vak eszköze testesül meg. Látszólag szerető apa, akinek fő 

célja, hogy gyermekei tisztességesen éljenek. Valójában egy mélyen szervilis ( 

szolgalelkű) ember, aki mindenáron meg akar felelni az új hatalomnak, Claudiusnak. 

Önként jelentkezik kémnek, még saját lányát is eszközül használja, hogy Hamletet 

kifürkéssze. Ez a szervilizmus okozza a vesztét, a hatalom gátlástalan kiszolgálása 

vezet értelmetlen halálához. 

A harmadik felvonás a bonyodalom kibontakozása, mindenki kémkedik 

mindenki után. A király gyanakszik Hamletre, nem hisz az őrültségében, s 

kémekkel veteti körül, hogy kilesse titkát. Hamlet az egérfogó jelenettel tőrbe akarja 

csalni a királyt, hogy az elárulja magát. Claudius a darab alatt haragra gerjed, ott 

hagyja az előadást, de Hamletnek ez nem elég bizonyíték. Amikor a király imádkozik, 

és meggyónja bűnét, Hamlet megölhetné, de nem teszi, mert akkor tisztán halhatna 

meg. Anyja szobájában elköveti a tragikus vétséget, megöli Poloniust, mert azt hiszi, 

hogy a király lapul a függöny mögött, vagyis azt hiszi, tőrbe csalták. Hamlet itt 
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győződhet meg arról, hogy a királyné a gyilkosságban nem bűnrészes, de hűtlen férje 

emlékéhez. A szellem figyelmeztetésére nem bántja anyját, aki nem látja a szellemet, 

mert az csak azoknak jelenik meg, akik őrzik az emlékét (az őröknek, Horatiónak és 

Hamletnek)!  

A harmadik felvonás kulcsmozzanata Hamlet nagymonológja (harmadik), 

melyben léten és nemléten elmélkedik. A filozófus Hamletet halljuk itt, aki újra az 

öngyilkosságon töri a fejét, de visszariasztja a halál utáni ismeretlen világ. A 

reneszánsz ember kételyeit olvashatjuk, aki már nem tud hinni a túlvilágban, de fél az 

ismeretlentől, s ezért tűri az élet keserveit. Hamlet gondolatai egyetemesek, a 

világban csalódott ember vívódásait tükrözik. A monológ egy keserű panaszáradat, 

amelyben Hamlet arról is beszél, mennyit kell szenvednie a világban az etikus 

embernek. A monológ vége Hamlet önértelmezése: az erkölcsi megfontolások, a túl 

sok meditálás gyengíti az akaratot. A Polonius-gyilkossággal erkölcsileg 

megsemmisül, a konfliktusból tisztán már nem kerülhet ki. 

A felvonás közjátéka Hamlet és a színész párbeszéde, amelyből megtudhatjuk 

Shakespeare ars poeticáját, hiszen Hamlet szavaiban rejti el a színészetről vallott 

nézeteit: 

„melynek föladata most és eleitől fogva az volt és marad, hogy tükröt tartson 

mintegy a természetnek; „ Hamlet arra inti a színészt, hogy viselkedjen és 

beszéljen természetesen, azaz valósághűen. Shakespeare szerint a dráma 

tehát a valóság tükrözése, amelyben mindenki magára ismer.    

 

Negyedik felvonás 

 

A negyedik felvonásban felgyorsulnak az események. A király, attól való félelmében, 

hogy Hamlet őt is megöli, Angliába küldi egy levél kíséretében, amelyben azt kéri az 

angol királytól, hogy végeztesse ki Hamletet. Közben Fortinbras, a norvég királyfi 

engedélyt kér az átvonulásra, mert Lengyelország felé tart, hogy ott egy jelentéktelen 

területet elfoglaljon. Hamlet, ezt hallva, szégyenkezik, hogy ő Fortinbrasszal 

ellentétben nem cselekszik. Negyedik monológjában tétlenséggel vádolja magát, s 

újfent bosszút esküszik. Közben Ophelia, apja halálán való bánatában, s abban, hogy 

épp szerelme, Hamlet a gyilkosa, megtébolyodik. Törékeny lelke nem bírta el a 

traumát, a királyné előtt őrülten viselkedik, hol apjára, hol Hamletre céloz dalaival. 

Laertes, miután értesült apja haláláról és titkos temetéséről, visszatér Párizsból, s 
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égtelen haragjában a királyra támad. Claudius ravasz módon leszereli őt, és Hamlet 

ellen fordítja, aki közben visszatért Dániába. A király és Laertes párbajnak álcázott 

merényletet eszel ki Hamlet ellen. Laertes dühét tovább mélyíti, hogy húga, Ophelia 

meghalt, állítólag a patakba fúlt.  

A negyedik felvonásban Shakespeare késlelteti a megoldást, tovább fokozza a 

feszültséget. Itt a mellékszereplők sorsa bontakozik ki, Opheliáé és Laertesé, akik a fő 

konfliktus, a Claudius és Hamlet közötti harc áldozataivá válnak. Polonius nemcsak 

saját magát sodorta veszélybe azzal, hogy a király vak eszközévé vált, hanem 

gyermekeit is. Hamlet, ha csak közvetetten is, de felelős Ophelia haláláért, egyre több 

erkölcsi teher nehezedik rá. A negyedik felvonásban párhuzamba állítódik Hamlet, 

Fortinbras és Laertes. Három fiú, aki elvesztette apját, és bosszút esküszik. Hamlettel 

ellentétben Fortinbras és Laertes cselekvő hősök, azonnal a tettek mezejére lépnek. 

Velük szemben Hamlet mérlegelő hős, akit erkölcsi megfontolások késztetnek 

halogatásra, ez a késleltetés vezet majd összeomlásához. Polonius és Ophelia 

halálával az események tragikus fordulatot vesznek, eredeti céljait 

Hamlet már nem érheti el. Erkölcsi értelemben a sorsa már lezárult, 

bűnössé vált, innentől kezdve csak az a kérdés, hogy megbosszulja-e 

apját, azaz végre leszámol-e a királlyal. 

 

Ötödik felvonás 

 

Az ötödik felvonás a klasszikus dramaturgiában a megoldás felvonása, a tragédia 

beteljesedése. A főhős elbukik, s ezzel pozitív értékek vesznek el.  

A felvonást Shakespeare egy vígjátéki jelenettel kezdi, ezzel késlelteti az eseményeket, 

és feszültséget kelt. Előbb a sírásók humoros párbeszédét halljuk, ebből tudjuk meg, 

hogy Ophelia nem kap teljes keresztény temetést, mert felmerült a gyanú, hogy 

öngyilkos lett. Ezután következik Hamlet és a sírásó dialógusa, amely tele van morbid 

szójátékkal. A tragédia híres jelenete az, amelyben Hamlet Yorick, a hajdani udvari 

bolond koponyáját kezében tartva arról elmélkedik, mivé lesz az ember a halál után. 

Ez a jelenet zárja le Hamlet örökös vívódását életről-halálról, a dráma egyik 

vezérmotívumát. Hamlet sztoikusan néz szembe azzal, hogy a halálban az ember 

teljesen megsemmisül, mindaz, amiért küzdött, semmivé foszlik.  
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                Részlet Zefirelli Hamlet c. filmjéből 

                          Hamlet: Mel Gibson 

 

Attól kezdve, hogy Hamlet megtudja, kit temetnek, elszabadulnak az indulatok közte 

és Laertes között, felgyorsulnak az események, s rövid idő alatt jutnak el a 

végkifejletig. Hamlet megtehetné, hogy kitér a párbaj elől, de nem teszi, mintegy 

„minden mindegy” hangulatban vág neki, már felkészült a halálra. A párbaj közben 

kiderül az ármány, a királyné iszik a Hamletnek szánt méregből, aki csak ekkor öli 

meg Claudiust – vagyis anyjáért áll bosszút, hogy apjáért is, azt rajta kívül senki sem 

tudja. Hamlet következetes önmagához, csak százszázalékos bizonyíték birtokában 

cselekszik. Haldoklása közben megbízza Horatiót, hogy mondja el Fortinbrasnak, mi 

történt. Utolsó szavai talányosak: „A többi, néma csend.” Horatio csak azt tudja 

elmondani Fortinbrasnak, amennyit vele Hamlet megosztott, titkát, belső vívódásait, 

igazi tragédiáját ő sem ismeri. A dán uralkodó család kihalt, halott Hamlet is, akiben 

az ország egy nagy embert és uralkodót veszített. Az ország Fortinbrasra száll, aki 

hadvezérnek kijáró temetést rendez Hamletnek, holott ő nem hadviselő, hanem tudós 

uralkodó lett volna. Hamlet a halálában is magányos marad. 

 

Hamlet 

Összefoglalás 

 

Téma 

 

A Hamlet témája rétegzett: szól a zsarnokság lélektanáról, értékrendek harcáról, 

létfilozófiai és morális kérdésekről, hűségről, árulásról.  De szól a művészet szerepéről 
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is, hiszen Hamletnek a színészhez intézett szavaiban Shakespeare a maga ars 

poeticáját rejti el. Eszerint a művészet célja, hogy tükröt tartson a valóságnak. 

 

Szerkezet  

 

A Hamlet klasszikus öt felvonásos tragédia, melyben a drámai harc a főszereplő és 

környezete között alakul ki. Cselekménye több szálon fut, mozgalmas, dinamikus 

történet, melyet a főhős monológjai lassítanak le. A klasszikus drámákkal ellentétben 

a főhős nem cselekvő hős, hanem mérlegelő, Hamlet csak akkor cselekszik, ha az 

események arra kényszerítik, egyébként állandóan meditál, monológjai egy filozofikus 

alkat önreflexiói. A tragédia a fokozatos feszültséghalmozásra épül, Hamlet az utolsó 

pillanatig halogatja a bosszút, ez a késleltetés a dráma lényege. 

Az első felvonás az expozíció, a drámai alaphelyzet, melyből megismerjük a 

szereplőket és a feszült légkört, mely Dániában uralkodik. A szellem megjelenése 

baljós árnyékot vet előre. A főhős szembesül feladatával (bosszút kell állnia), és 

elhatározza, hogy cselekedni fog, bosszút áll, és helyreállítja az erkölcsi értékrendet 

Dániában. Ehhez fel kell adnia eddigi céljait, tanulmányait. Felvonásvégi szavai azt 

tükrözik, hogy a vállalt feladat (bosszúállás) jellemével ellentétes: Kizökkent az idő; ó, 

kárhozat! / Hogy én születtem helyre tolni azt.” 

A második és a harmadik felvonás a bonyodalom kibontakozása, melyben 

mindenki egymást fürkészi, a főhős meg akarja tudni az igazságot, miközben őt 

kémek veszik körül. Először őrültnek tetteti magát, hogy leplezze igazi szándékát, 

azután az egérfogó jelenettel állít csapdát a királynak, de a végső leszámolásra nem 

tudja elszánni magát. A harmadik felvonás végén Hamlet elköveti a tragikus vétséget 

(megöli Poloniust), ezzel erkölcsileg megsemmisül, tisztán már nem kerülhet ki a 

történetből. A negyedik felvonásban felgyorsul a cselekmény: Hamletet sodorják 

az események, a király mindig egy lépéssel előtte jár, csapdákat állít neki, hogy 

megszabaduljon tőle. Hamlet, mikor rájön a király igazi szándékára, halálba küldi 

Rosencrantzot és Guildernstent, és hazatér. Közben Ophelia is áldozatul esett, hiszen 

apját Hamlet ölte meg, így a lány megtébolyodásának és halálának is Hamlet a 

közvetett okozója. Erkölcsi értelemben Hamlet sorsa már itt megpecsételődik, maga 

is bűnössé vált, a konfliktusból tisztán már nem kerülhet ki, erkölcsileg 

megsemmisül. Az ötödik felvonás a megoldás: Hamlet elfogadja Laertes kihívását, 

„minden mindegy” érzéssel lép a király csapdájába. Csak halála előtt szúrja le 
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Claudiust. Végül is bosszút állt, de eredeti tervét, az erkölcsi értékrend helyreállítását 

nem sikerült megvalósítania, tragédiasorozatot indított el. A Hamlet morális 

szerkezetre épül, mindenki meghal, aki bűnössé vált, s a tragédiát az 

fokozza, hogy ártatlan áldozata is van: Ophelia. 

 

Értékrendek harca 

 

A drámai harc Claudius és Hamlet között bontakozik ki. Két 

szélsőségesen különböző jellemet és értékrendet képviselnek. Claudius a 

hatalom és az erőszak, Hamlet a szellem és az erkölcs embere. 

 

Claudius velejéig romlott, Machiavelli típusú uralkodó, akinek nincsenek erkölcsi 

gátlásai. A trónt erőszakkal ragadja magához, majd kiépíti zsarnoki hatalmát, mely az 

alattvalók megfélemlítésére épül. Az igazi trónörököst kezdetben megpróbálja 

felhasználni arra, hogy a saját hatalmát legitimizálja. Mikor látja, hogy Hamlet 

ellenséges érzelmekkel van iránta, kémekkel veteti körül, s mindent megtesz, hogy 

eltávolítsa az útból. A tragédia igazi cselekvő hőse ő, gátlástalanul tör céljai 

megvalósítására. Hatalmát az alattvalók félelmére, szervilizmusára építi, s mint 

minden zsarnoki uralom, az övé is erőszakba torkollik, s ő maga is erőszakos halált 

hal. 

 

Hamlet ezzel szemben tudós, művelt férfi, kinek szigorú erkölcsi értékrendje van, 

igazi mérlegelő hős, aki mindig megfontolja tettei lehetséges következményeit. 

Tragédiájának legfőbb oka abban rejlik, hogy a rábízott feladat nem áll összhangban 

jellemével. Tudós királynak készült, nem bosszúállónak. Erkölcsi kényszerből lát 

feladatához, de nem akarja feladni értékrendjét, ezért először az igazságot akarja 

kideríteni: valóban bűnös-e Claudius. Nem akar elhamarkodottan cselekedni. Ezért 

nem avat be titkába senkit, még Opheliát és Horatiót sem, mert nem akar senkit 

bajba keverni. Egyedül vívja harcát a túlerővel szemben, hiszen Claudius az egész 

udvart eszközül használja ellene. Hamlet nem véletlenül elmélkedik annyit léten és 

nemléten: tudja jól, hogy a vállalt feladat veszélyes, s a vesztét okozhatja. Az őt 

állandóan izgató kérdés: mi jön a halál után, jelzi, hogy mikor megesküdött apjának, 

már a halálra is felkészült. Hamlet sokoldalú, gazdag személyiség: felvilágosult tudós, 

demokratikusan gondolkodó ember. A művészetekben is jártas, jó humora van, de 
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amikor megesküszik a bosszúra, gondolatai tragikus fordulatot vesznek, monológjai 

komor hangnemű önreflexiók, elmélkedések. Hamlet tragédiája a szellem 

emberének tragédiája. A felborult erkölcsű világban is etikus akar 

maradni, de ellenséges környezete bűnbe sodorja, s így elveszti 

tisztaságát, nem képes helyreállítani az értékrendet. Benne és 

Claudiusban két ellentétes uralkodótípus testesül meg: Hamlet a 

felvilágosult, demokratikus gondolkodású, Claudius az erkölcstelen, 

zsarnoki hatalom archetípusa. 

 

Mellékszereplők 

 

Polonius a klasszikus tragédiák intrikusára emlékeztet. Mélyen szervilis ember, aki 

minden cselekedetével saját pozícióját védi, és igyekszik kiszolgálni a hatalmat. Bár 

gyermekeinek erkölcsi prédikációt tart, nincs morális tartása, önként jelentkezik 

kémnek, még saját lányát is eszközül használja a hatalmi harcban. Halála arra 

figyelmeztet, hogy a hatalom vak kiszolgálása, az erkölcsi értékrend feladása könnyen 

vezethet bukáshoz. 

Rosencrantz és Guildenstern is a hatalom vak eszközeivé válnak, elárulják és 

kiszolgáltatják Hamletet, a hűtlen barátok megtestesítői. Velük szemben áll Horatio, 

aki végig lojális (hűséges) marad Hamlethez, ugyanolyan felvilágosult szellem és 

etikus ember, mint a királyfi.  

Gertrudis, a királyné is a király hatalmi törekvéseinek eszközévé válik. Bár a 

gyilkosságban nem bűnrészes, volt férje emlékéhez nem hűséges. Claudiusszal való 

kapcsolata morálisan lesüllyeszti, őt is eléri a bűnösök végzete. 

Ophelia a tragédia ártatlan áldozata. Kezdetben naivnak tűnik, de a Hamlettel folyó 

beszélgetéséből kiderül, hogy tisztában van Hamlet szellemi és erkölcsi értékeivel, 

méltó társa lehetne. A traumát, apja halálát nem tudja feldolgozni, lelki törést 

szenved, amibe megtébolyodik. Shakespeare nyitva hagyja a kérdést, hogy halála 

véletlen volt-e vagy öngyilkosság. 

 

 

 

A SHAKESPEARE-I SZONETT 
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Shakespeare 154 szonettet írt, amelyeket 1609-ben publikáltak, s azóta is vita tárgyát 

képezik. Nem tudjuk pontosan, kinek írta őket, csak azt tudjuk, hogy néhányat egy 

szép fiatalemberhez, valószínűleg egy baráthoz, a többit pedig egy misztikus Fekete 

Hölgyhöz, aki valószínűleg a szeretője volt. Ezekben a szonettekben Shakespeare 

eltávolodik a petrarcai hagyománytól, s egy egyéni stílust teremt, bár az egyik 

versében azzal vádolja önmagát, hogy mindig ugyanarról ír: 

„S ötletem mindig a tegnapival 

Födve miért ismétlek egyre csak,” 

Ez a fő témára, vagyis a szerelemre utal, ami minden szonettjének témája. A szerelem 

Shakespeare számára összetett lelki állapot, nem pusztán vonzalom. Verseiben nem 

találunk szokványos trubadúr udvarlást, mert a szerelem paradox érzés: egyrészt az 

önkiteljesítés módja, másrészt önpusztításhoz is vezethet. A szonettekben kétfajta 

szerelem jelenik meg: az egyik lelki szerelem, amely felemeli a szerelmest, hogy jobb 

ember legyen, a másik az emésztő testi vonzalom rabszolgasága, amely a személyiség 

széteséséhez vezethet. A Shakespeare-szonettek témája túlnő a szerelmi vallomáson, 

filozófiai és etikai kérdéseket érintenek. Költői nyelve képekben gazdag, gyakran él a 

metaforikus beszéd eszközeivel, amelyek két forrásból fakadnak: az egyetemes 

irodalom toposzaiból és az egyéni fantázia szüleményeiből. Shakespeare szonettjeit 

Szabó Lőrinc, huszadik századi magyar költő fordította le. 

 

18. szonett 

 

A szerelem és a művészet Shakespeare számára a legfontosabb értékek. A 18. szonett 

tárgya egy költői közhely: a művészet halhatatlanná teszi a halandókat. Retorikus 

kérdéssel kezdődik, s a következő sorokban a kedvest a természethez hasonlítja. A 

természetet antropomorfizálja (átlelkesíti). Az évszakok toposza az emberi élet 

különböző szakaszait jelenti, így minden kép két szinten értelmezhető. A metaforák 

segítségével Shakespeare emberi lényként írja le a természetet, ezért annak szépsége 

az emberi szépséget jelenti. A természeti és az emberi szépséget a művészet emeli a 

halhatatlanságba. Azonban egy mély ellentét húzódik a természeti és az emberi 

között: a konkrét nyár ki van  téve az idő pusztító erejének, míg a kedves „örök nyara” 

(ifjúsága) halhatatlan, mert a vers sorai halhatatlanok. A művészet legyőzi az időt. 
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Fogalmak: szaturnália, repertoár, legitimizál, trauma, etikus, szervilizmus, lojális, 

antropomorfizál 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A MAGYAR RENESZÁNSZ 

 

A magyar reneszánsz a 15-16. századra tehető. Két nagyobb korszaka volt, a 15. 

század, a humanizmus kora, amikor még latin nyelvű volt az irodalom, illetve a 16. 

század, amikorra anyanyelvűvé vált. A 15. századi, humanista irodalomban Janus 

Pannonius költészete emelkedett ki, a 16. században Balassi Bálinté. A magyar 

reneszánsz a 15. században, Mátyás király kultúrpolitikájával virágzott fel, aki jelentős 

itáliai kapcsolatokkal rendelkezett, híres tudósokat, művészeket hívott meg udvarába, 

hogy emelje az ország szellemi szintjét. Tevékenységének művelődéstörténeti 
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jelentőségét emelik például a Corvinák, a csodálatosan díszített könyvek, amelyekkel 

Európa egyik leggazdagabb könyvtárát hozta létre. 

1526, a mohácsi vész után Magyarország elvesztette függetlenségét, az ország három 

részre szakadt: a nyugati részen található királyságra, amely Habsburg fennhatóság 

alatt állt, a Duna-Tisza közére, a török hódoltság területére és a viszonylag független 

Erdélyre. A török uralom évszázadokra visszavetett minket, Magyarország ekkor 

szakadt le tragikusan a nyugat-európai fejlődéstől, nem indult meg a polgárosodás. 

Ugyanakkor, a reformáció hatására megindult az anyanyelvi irodalom fejlődése, a 

függetlenségét elvesztett országban az anyanyelvi hitterjesztés és irodalom a nemzeti 

megmaradás záloga lett. 

A 16. században már létezett nyomtatás, ami megkönnyítette az irodalom szélesebb 

körű terjesztését. Ekkor készültek el az első bibliafordítások: 1541-ben Sylvester 

János kiadta az Újszövetséget, 1590-ben Károlyi Gáspár kinyomtatta az egész Bibliát, 

ezt nevezzük a Vizsolyi Bibliának, az első teljes, magyar nyelvű, református bibliának.   

A korszak kiemelkedő prédikátora és írója Bornemisza Péter, Balassi Bálint nevelője. 

Tőle származik az első magyar dráma, amely valójában Szophoklész Elektrájának a 

magyarítása. 

(Tragoedia magyar nyelven az Szophoklész Elektrájábul). Szellemes, élvezetes 

olvasmány az erkölcsnemesítő szándékkal írt Ördögi kísértetek. Híres verse, amely a 

magyar hazafias líra egyik első alkotása a Siralmas énnéköm…. 

A korban kiemelkedik Heltai Gáspár, aki Ezópusz, görög meseíró műveit magyarította 

Száz fabula címmel. Ugyancsak magyarítás Gergei Albert Árgyírus királyfi és a szép 

tündérleány című széphistóriája, amely Vörösmarty Mihály Csongor és Tünde című 

drámájának szolgált forrásul. A 16. század török ellenes harcaiban fejlődött ki a 

históriás ének, legnépszerűbb képviselője Tinódi Lantos Sebestyén volt, aki 

megénekelte a magyar végvárak harcait. 

 

 

 

JANUS PANNONIUS 

(1434-1472) 

 

Élete 
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Janus Pannonius 

 

Neve (Magyarországi János) felvett, latin név, eredeti nevét nem tudjuk. Valószínűleg 

a délvidéken született, s nagybátyja, Vitéz János, nagyváradi püspök neveltette, aki 

Mátyás király bizalmasa volt. Mátyás nemes ifjakat küldött Itáliába tanulni, hogy 

európai műveltséggel felszerelkezve majd az ő diplomáciáját szolgálják. Így került 

Ferrarába Janus Pannonius, ahol Guarino mester humanista iskolájába járt. Még 

gyermekként kiemelkedett latin nyelvű verseivel, Itáliában népszerű költővé vált. A 

padovai egyetemen egyházjogot tanult. 1458-ban tért haza Magyarországra, ahol 

pécsi püspök lett, és Mátyás diplomatája. Egyszer még járt Itáliában a pápánál 

követségben, de azután politikai karrierje megtört. Vitéz Jánossal részt vett egy 

Mátyás elleni összeesküvésben, amit a király leleplezett, s menekülnie kellett. 

Menekülés közben, Medvevárában érte a halál. A tüdőbaj vitte el. 

 

Jelentősége 

 

A magyar szépirodalom Janus Pannoniusszal kezdődik, aki még latinul írta műveit, 

ezért azokat fordításban olvassuk. Janus európai szintű, humanista költő, aki a 

művelt Itáliában nevelkedett, ott tett szert klasszikus műveltségre. Itthon magányos 

maradt, hiszen a magyar kulturális viszonyok sokkal fejletlenebbek voltak, nem talált 

szellemi társra. A magyar költészet egy tragikusan fiatalon meghalt, nagy tehetségű 

költővel kezdődik. Ady Endre „korán jött” költőnek nevezte, mert jóval kora 

szellemisége előtt járt. 

Költészetének két korszakát különíthetjük el, a derűs itáliait, amikor szellemes, 

csipkelődő epigrammákat ír, illetve panegirikuszokat, dicsőítő költeményeket. 

Magyarországra visszatérve hangja elkomorul, betegségének nem kedvez a 

magyarországi éghajlat, nyomasztja a szellemi magány. Ekkor főleg elégiákat írt. 

 

Galeotto Marzióhoz 
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A vers tárgya 

 

A vers az itáliai korszakban született, tárgya, hogy kigúnyolja barátját, Galeotto 

Marziót, aki részt vett a római zarándoklatban.  

 

A vers témája, műfaja 

 

A versben Janus Pannonius szembeállítja a humanista világszemléletet a vallási 

fanatizmussal. Csipkelődő epigramma, de nem disztichonban íródott. 

 

Szerkezete 

 

A vers retorikus szerkezetre épül: expozícióra, argumentációra és konklúzióra. Az 

expozícióban megszólítja barátját, és egy retorikus kérdéssel felvezeti a témát: 

szerinte egy költőhöz méltatlan a zarándoklat. Ezt a tézist fejti ki az argumentációban, 

ahol érvekkel és ellenérvekkel szolgál. Szembeállítja a humanista gondolkodót a 

vallási fanatikussal. A konklúzióban megerősíti a tételt: „Mert hívő ember költő nem 

lehet!” 

 

Értékrendek ütköztetése 

 

A vers hosszabb, argumentáció részét a különböző értékrendek ütköztetése teszi ki. 

Követendő példaként görög filozófusokat hoz fel, olyanokat, akiknek 

gondolkodásában az ember áll a középpontban. Protagoras azt hirdette, hogy 

mindennek mértéke az ember, Theodorus istentagadó volt, Epikurosz pedig az 

örömszerzésben látta az emberi élet értelmét. Mindhárman az itáliai humanizmus 

példaképei, egy új, emberközpontú, világias szemlélet szimbólumai. Velük 

szembeállítja a vallási fanatikusokat, a csőcseléket, akiket könnyű manipulálni 

(befolyásolni). Rájuk a nyájszellem, az agyrémektől való rettegés jellemző. Janus az 

önállóan gondolkodó individuumot többre tartja náluk. 

 

Hangneme 
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A vers hangneme szarkasztikus (maróan gúnyos), ironikus. A zarándokok 

jellemzésére gúnyos kifejezéseket alkalmaz: „hiszékeny csőcseléke”, „agyrémektől 

rettegő tömeg”, „szószátyár Robertó”. Az iróniával Galeottót és az olvasót igyekszik 

meggyőzni igazáról. Az utolsó mondat csattanószerű befejezést ad a versnek. Ez a 

kijelentés („Mert hívő ember költő nem lehet!”) persze vitatható, hiszen a 

világirodalom számos mélyen vallásos s egyben kiváló költőt tud felmutatni, a maga 

korában mégis forradalminak tekinthető, hiszen az új, humanista szellemnek tör utat. 

 

Egy dunántúli mandulafáról 

 

     Ady Endre „korán jött” költőknek nevezte azon elődeit, akik jóval koruk 

szellemisége előtt jártak, meg nem értés övezte őket, s ezért emberi-költői magány 

jutott osztályrészükül. Ide sorolta Janus Pannoniust, Csokonai Vitéz Mihályt és Vajda 

Jánost. Janus Pannoniusról írott versében (Mátyás bolond diákja) a magányos, 

szellemi társ nélküli költő alakját idézi fel, aki titokban talán arról álmodott, hogy 

magyarul írja verseit, de a kor hazai kulturális viszonyai ezt nem tették lehetővé. 

Téma  

   Az Egy dunántúli mandulafáról szimbolikus önportré, amelyben a lírai én 

természetszimbolikában rejti el önnön sorsát. Önreflexió helyett egy külső tárgyba 

vetíti ki saját létélményét, ezzel mintegy távolságot tartva önmagától. Magányát, meg 

nem értettségét szentimentalizmus (érzelgősség) nélkül, magát mintegy kívülről 

szemlélve tárja elénk. 

A cím 

     A mű címe témamegjelölő és metaforikus, hiszen a mandulafa önszimbólum. 

Jellegzetesen reneszánsz-humanista vers, amely a görög mitológia elemeivel, az 

antikizálással a mítoszok szintjére emeli a fa történetét. A mandula délen honos, a 

magyarországi éghajlat nem kedvező számára, ezért különleges esemény, hogy télen 

rügyezni kezd pannon földön. A vers felütésében az ókori görög szépségek 

felsorolásakor, még anélkül, hogy megnevezné, már mitizálja ( legendává emeli) a 

mandulafát azzal, hogy csodának nevezi. 

Szerkezete 

   Az epigramma pontosan két egyenlő gondolati egységre osztható, az első négy sor az 

antik világ monumentális szépségeinek felidézése, a vers második része pedig az 

azokkal párhuzamba állított, vagyis mitizált mandulafa története.  
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Dikció (versbeszéd) 

   A második egység felütése patetikus: „S íme, virágzik a mandulafácska merészen a 

télben.” A „merészen” határozóval már átlelkesíti, antropomorfizálja a fát, azaz 

emberi tulajdonságokkal ruházza fel, így készíti elő a mandulafa többletjelentését, a 

költő önszimbólumát. Egy főnévi metaforával, „Mandulafám, kicsi Phyllis” a 

reménytelen várakozás mitikus hősévé emeli a növényt, nem véletlenül, hiszen 

Phyllist, a trák királylányt, miután öngyilkos lett, az istenek fává változtatták. Ez a 

párhuzam tragikus felhangot ad a versnek, a mű eleji pátosz elégikus hangnembe vált 

át, a szomorúság dominál benne.  

   A verszárlat retorikus kérdése: „Vagy hát olyan nehezen vártad az ifju Tavaszt?” 

teszi végleg egyértelművé, hogy a versnek két jelentéssíkja van. A szöveg felszíne a 

konkrét képi sík, amelyben a szavak szótári jelentésüket hordozzák, s ezen a szinten a 

vers egy szokatlan természeti jelenség leírása. A konkrét képi síknak azonban van egy 

metaforikus többletjelentése, amit a természetszimbolikával, a mitologikus elemekkel 

és az évszakok toposzával teremt meg.  

   Az évszakok szimbolikus jelentése itt módosul. A tavasz általában az élet, az ifjúság, 

a tél pedig a halál, az elmúlás jelképes jelentéseit szokta hordozni. Ebben a versben a 

tél-tavasz ellentét észak-dél ellentétévé nő, amelyben a dél a kultúra, a költészet 

világa, szemben a hideg, rögös, tehát a kultúra értékeit nem hordozó északkal. A mű 

ezen síkján tehát értékszembesítő vers, amely két világ ellentétét mutatja meg, s 

egyben a költő kettős kötődését.  

   A mandulafácska önszimbólum az objektív lírai önszemlélet jellegzetes példája, a 

költő egy magától különálló tárgyban rejti el személyes sorsát. Az önszimbólumot 

kibontva, most már láthatjuk, hogy a lírai én igazi világa a szellem, a kultúra világa, 

sorsa mégis odaköti, ahol a fejlett kultúra feltételei még nem teremtődtek meg. A vers 

profetikus (jóslat erejű)  sort is tartalmaz, amely Janus korai halálát vetíti előre: „Ám 

csodaszép rügyeit zuzmara fogja be majd!” A fa rügyei talán a költő verseinek 

metaforája lehet, a zuzmara pedig a közömbös környezeté. Ehhez az értelmezéshez 

azonban hozzá kell tennünk, hogy a vers szövegéből nem következik feltétlenül, hogy 

a mandulafa önszimbólum, mi ezt csak azért sejtjük, mert ismerjük a költő életét, s 

mert más verseiben is panaszkodik a magyar éghajlat rá testileg-lelkileg kedvezőtlen 

hatására. (Midőn beteg volt a táborban) Annak, aki a vers külső körülményeit nem 

ismeri, a mandulafa története egy magányos, idegenbe vetett ember sorsát 

szimbolizálja, akinek hiányzik a szellem világa, az, amelyben igazán honos. 
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Műfaj, prozódia (verselés) 

 

      A vers klasszikus epigramma disztichonban írva, azaz minden páratlan sora 

hexameter, páros sorai pedig pentameterek. A műfaj tartalmi követelménye, hogy a 

verszárlat valamilyen csattanót, frappáns gondolatot tartalmazzon, itt ennek a 

retorikus kérdés felel meg.  

   Janus Pannonius egy másik epigrammája a Pannónia dicsérete hangnemében 

erősen eltér ettől a verstől. Abban az önpátosz hangján szinte saját emlékművét állítja 

föl, büszkén hirdeti önnön jelentőségét („Szellemem egyre dicsőbb, s általa híres e 

föld.”), itt sorsának tragikus szemléletével találkozunk, a magányos költő fájdalmas 

önportréjával. Mivel Janus Pannonius újlatinul írta verseit, ezt a művét is csak 

fordításban olvashatjuk, s minden fordítás, még a legtökéletesebb is együtt jár egy kis 

„ferdítéssel”. 

 

Fogalmak: panegirikusz, manipulál, szarkasztikus, szentimentalzmus, 

önszimbólum, mitizál, dikció, profetikus 
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BALASSI BÁLINT 

(1554-1594) 

Élete 

 

 

Balassi Bálint 

 

Zólyom várában született (ma Szlovákiához tartozik), arisztokrata családban. 

Nevelője a híres prédikátor, Bornemisza Péter volt. Németországban és Itáliában 

tanult. Apját koncepciós perben felségárulás címén börtönbe vetették, de megszökött, 

és családjával Lengyelországba menekült. Később visszanyerte a király kegyelmét, s 

hogy a bizalmat erősítse, fiát először Bécsbe, majd a Báthory István, erdélyi fejedelem 

elleni hadjáratba küldte. Balassi Bálintot elfogták, s Báthory udvarában 

„raboskodott”, valójában élte a nemes ifjak felhőtlen életét. Mikor Báthoryt lengyel 

királlyá választották, követte őt Lengyelországba. Évek múlva hazatért, de apja már 

halott volt, s rokonai igyekeztek kitúrni a vagyonából. Balassi katonáskodással 

töltötte idejét, Egerben ismerkedett meg a férjes asszonnyal, Losonczy Annával, 

akihez szenvedélyes szerelem fűzte. Később, hogy anyagi ügyeit rendezze, 

érdekházasságot kötött unokahúgával, Dobó Krisztinával. A házasságot azonban 

érvénytelenítették. Közben Losonczy Anna megözvegyült, s Balassi abban 

reménykedett, hogy feleségül veheti, de Anna már nem viszonozta szerelmét. Balassi 

Lengyelországba utazott, itt születtek Celia-versei. 1591-ben tért vissza 
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Magyarországra, 1594-ben részt vett Esztergom ostrománál, ahol halálos sebesülést 

szerzett. 

 

 

 

Jelentősége 

 

Balassi Bálint az első európai szintű költőnk, aki műveit már kizárólag magyarul írta.  

Verseit évszázadokon keresztül csak részben ismerték, mert életében egyedül istenes 

versei jelentek meg nyomtatásban. Szerelmes verseinek kéziratos másolatát a Balassi-

kódex őrzi, melyet csak 1874-ben találtak meg. Szép magyar komédia című 

drámájának kiadására a 20. században került sor. Ennek előszavában arra 

panaszkodik, hogy Magyarországon a tudományokat és művészeteket nem becsülik 

értékük szerint: „azt csak mi szégyenljük, az mivel egyeb nemzet dicsekedik és 

tisztelkedik, úgymint Diáksággal, jó nyelvel s elmével, s versszerzéssel, mely dolgok 

Istennek fő ajándéki az emberekben!” Ugyanitt megfogalmazza, mi is volt célja 

művével: „Ha én is azért az magyar nyelvet ezzel akartam meggazdagítani hogy 

megesmerjék mindenek, hogy magyar nyelven is meglehetne ez, az mi egyeb 

nyelven meglehet…” Balassi tehát tudatosan törekszik a magyar nyelvű irodalom 

európai szintűvé tételére, a magyar irodalmi nyelv megteremtésére. 

A 20. századi irodalomtörténetben felmerült egy elmélet, mely szerint Balassi egy száz 

versből álló kötetet tervezett, mely három, 33 versből álló ciklusra és egy bevezető 

versre épült volna, Dante Isteni Színjátékának mintájára. A legújabb kutatások ezt a 

koncepciót nem támasztják alá. 

Tematikai szempontból verseit három csoportra oszthatjuk: szerelmes versekre, 

istenes versekre és vitézi énekekre. 

 

Költészetének jellegzetességei 

 

Balassi úgynevezett énekverseket írt, művei elején jelzi, hogy mely dallamra írta (ad 

notam jelzés). A különböző dallamok a kor divatos énekei voltak, melyek közt 

megtalálhatók magyar, lengyel és török eredetűek is. Gyakran él az akrosztikon 

(névrejtés) eszközével, azaz a versszakot kezdő betűkből kiolvasható egy név. (Pl: 

Balassi Bálint nevére) 
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Költői nyelve több forrásból táplálkozik: szerelmi lírájában kimutatható az európai 

trubadúr hagyomány, Petrarca hatása, a népdalok és a virágénekek szimbolikája. 

Istenes versei gyakran zsoltár parafrázisok (átiratok), melyek a bibliai Dávid 

zsoltárokra vezethetők vissza, illetve protestáns bűnbánó énekekre, dicsérő énekekre, 

könyörgésekre. 

Vitézi énekei a katonaéletet örökítik meg, a török ellen harcoló végvári vitézek 

küzdelmes sorsát. Ebben az időben volt divatos a históriás ének, melynek 

legismertebb képviselője Tinódi Lantos Sebestyén volt, kinek Cronika c. gyűjteménye 

különböző végvárak harcait idézi fel. A históriás éneket Balassi emeli igazi művészi 

színvonalra. 

Balassi költészetére a gazdag formavilág és az expresszivitás jellemző, gyakran él a 

metaforák eszközével, stílusa képekben, zeneiségben gazdag. 

Új strófát teremtett, amelyet Balassi-strófának nevezünk. Rímképlete: aab  ccb ddb. 

Érdekessége, hogy sor közepi rímet tartalmaz. 

 

Balassi Bálint szerelmi lírája 

 

Versciklusai 

 

Balassi költészetében kiemelkedő helyet foglal el szerelmi lírája. Három szerelmes 

versciklusa született: az Anna-ciklus, a Júlia-ciklus és a Celia-ciklus.  

A Losonczy Annához fűződő szerelem első korszakának költeményei az Anna-

ciklusban találhatók. Ezeken még a trubadúr költészet és Petrarca hatása mutatható 

ki, konvencionális (hagyományos) költői eszközökkel él. A szerelem már viszonzatlan, 

második korszakában Annát Júliának szólítja a versekben, melyekben már kiforrott 

egyéni stílusa , újfajta strófaszerkezet (Balassi-versszak) fedezhető fel. A versek 

érzelmi skálája széles: az újra találkozás örömétől a lemondó reménytelenségig terjed. 

Ellentétes érzelmek feszítik szét a költeményeket: lángolás, gyötrelem váltogatják 

egymást. Ezek a versek képezik a magyar "Daloskönyvet”, amit Petrarca hatására 

szerkesztett. A Célia-ciklus versei egy csendesebb szerelemről vallanak, stílusuk 

kimunkált, gazdagon él a festőiség és a zeneiség eszközeivel. A reneszánsz költészet 

virtuozitása, formai tökéletessége jellemzi. 
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Hogy Júliára talála, így köszöne néki 

 

A vers címe előrevetíti a vershelyzetet, melyet a költő az utolsó versszakig késleltet, s 

melyben a trubadúr udvarló versek kedvelt jelenetét látjuk: a lovag térdet-fejet hajt 

imádott hölgye előtt. A vershelyzet, a téma tehát konvencionális, a stílus azonban már 

újszerű. 

A vers nagy részét a szerelmes udvarló bókjai teszik ki, melyekkel a kedves szépségét 

jellemzi, s egyben a lírai én érzelmeinek intenzitását (nagyságát) tükrözi. 

A vers felütése: „Ez világ sem kell már nékem…” a legnagyobb vallomással indul, ami 

már szinte fokozhatatlan, hiszen nem kevesebbet állít, minthogy az életnek nincs 

értelme kedvese nélkül. Ezt az érzelmi kitörést a következő négy versszak metafora 

láncolata követi. Kedvese szépségét egyszerű metaforákkal teszi érzékletessé: 

„drágalátos palotám” „piros rózsám” „napom fénye”. A költői képek forrása a 16. 

században közkedvelt virágénekek szimbolikája. 

Az 5. versszakban összefoglalja az előző négy vallomását egy halmozással : „szívem, 

lelkem, szerelmem”, majd hangja himnikussá (a himnuszokra jellemzővé) válik: 

„idvez légy én fejedelmem”.  

A patetikus (ünnepélyes) hangnemet megtöri az utolsó versszak önironikus 

csattanója, melyben az elutasított szerelmesen Júlia csak „elmosolyodék”. Ez az 

önironikus humor teszi a puszta trubadúr versen túl élővé, egyénivé a művet. 

A vers prozódiájára (verselésére) az ütemhangsúlyos verselés jellemző. 4/4 

ütemezésű. 

 

 

Az ütemhangsúlyos verselésre a hangsúlyos és hangsúlytalan szótagok 

szabályos váltakozása jellemző. Alapegysége az ütem: egy hangsúlyos és 

néhány hangsúlytalan szótag kapcsolata. A magyarban 2,3 vagy 4 

szótagos ütem létezik. 

 

Balassi Bálint: Kiben az kesergő Celiárúl ír 

 

    Az európai szerelmi költészet udvarlóversekkel kezdődik, amelyekben a trubadúr 

többnyire reménytelen vágyakozásán, a kedves elérhetetlenségén van a hangsúly. Az 

imádott hölgy mindig idealizált, szinte transzcendens magasságba emelt szépség, 
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akinek kegyetlensége, hajthatatlansága a remény-kétely ambivalenciáját váltja ki a 

dalnokban. Petrarca szerelmi lírája is ezt a hagyományt követi, az újplatonista 

gondolat jegyében nála a kedves az idea megtestesülése, szépsége elsősorban 

szellemi-lelki inspirációt vált ki, a testi egyesülés vágya háttérbe szorul a tökéletesség 

iránti sóvárgás mellett. A reneszánsz szerelmi költészet az angol irodalomban szakít 

ezzel a petrarcai, újplatonista mintával, Shakespeare szonettjeiben és John Donne 

verseiben már az eleven, hús-vér szerelem is megjelenik a maga ellentmondásaival.  

   A kor szerelmi lírájának kialakult mintáit Balassi is követi, szubjektivitása csak néha 

süt át a verseken, amikor (főleg a Júlia-versekben) humorral, öniróniával szemléli 

reménytelen udvarlását. Szerelmes versei igazi humanista mesterművek, 

artisztikusak (művészieskedő) a tökélyre való törekvés, a stílus expresszivitása 

jellemzi. 

     Ez az artisztikus szándék érhető tetten a Kiben az kesergő Celiárúl ír című versben 

is. A költő gyönyörködik a síró nő szépségében, a halál feletti fájdalom tragikumát 

elnyomja a művészi cél, a látvány esztétikumba emelése, műalkotássá formálása. A 

szöveg díszítettsége már a manierizmusba hajló késő reneszánsz stílus jegyeit viseli 

magán.  

    A mű kompozíciója és poétikája tudatosan formált, a leírás logikája és stílusa költői 

bravúr, amelynek célja a gyönyörködtetés, a szem és a fül elkápráztatása. Minden 

egyes versszak egy-egy részletesen kifejtett hasonlat, illetve a hasonlatból kibontott 

összetett költői kép, amely a síró Celia gesztusait és hangjait vetíti ki 

természetszimbolikába. A strófák kompozíciója megegyezik: az első két sor a 

természetből vett hasonlat (kiáltozó fülemüle, harmatos rózsa, lehajló liliom), a 

harmadik pedig a síró nő képe. A hasonlatok mintegy felvezetik a témát, megteremtik 

azt az atmoszférát (légkört), amit a bánatos hölgy látványa teremt. A leírásnak ez a 

logikája a virágénekek és egyben a népdalok felütését idézik: a népdalküszöb gyakran 

a természeti és az emberi világ történéseit vonja párhuzamba, a természetleírásnak 

előrevetítő szerepe van, vagyis hangulatilag előkészíti a témát.  

     Az első versszak a fülemüle-hasonlat kibontása, a madár verdesését, kiáltozását 

jeleníti meg hallatlanul expresszíven, a hangulatfestő, hangutánzó szavak és a „k”, „s” 

„cs” hangszimbolika segítségével. ( Röpes idestova, kesereg 

csattogva…/keservesképpen )  

    Az első versszak dinamikus (mozgalmas) hanghatásaival szemben a második a 

látványra helyezi a hangsúlyt. A reggeli, harmatozó rózsa kifejlése a síró női arcot 
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idézi. A részletesen kibontott hasonlat következtében montázs keletkezik: egyszerre 

látjuk a piros rózsán a harmatot, s a kipirult női arcon a könnyeket. A hasonló 

jelentésű „tisztul” „mossa” igék a bánat megszépítő erejét hangsúlyozzák. A záró kép a 

liliom-hasonlattal indul, de a „fejét földhez bocsátja” tagmondat már főnévi 

metaforává sűríti a virág-párhuzamot, sőt a „bocsátja” igével megszemélyesíti azt, így 

a félbemetszett liliom a fejét lehajtó Celia metaforájává nő. Az utolsó sor az „ö”, 

„g”,”gy” „ n” hangszimbolikától zenei: „mint gyöngy görögve”  

     A vers képrendszere a reneszánsz líra kedvelt motívumaira épül ( fülemüle, rózsa, 

liliom, tavasz, harmat), a dikció önmagában nem eredeti, jelentősége mégis óriási a 

magyar irodalomban. Balassi egy kifinomult, érzéki-érzékletes költői nyelvet teremt 

magyarul, amely jóval a korabeli hazai költészet fölé emeli őt. A stílusbravúr mellé egy 

újítás is párosul, a Balassi-strófa, amely bonyolult szerkezetű; a sorokban belső 

rímeket találunk, s ha jól megfigyeljük őket, ezek már gyakran asszonáncok ( 

idestova-csattogva, harmattúl-újul, feje-lefüggesztve ) nem egyszerű ragrímek, mint 

sok kortársánál. 

 

Az asszonánc a legnemesebb rímfajta, melyben az összecsengő szavaknak 

csak a magánhangzója egyezik meg, a szavak szófaj más. Pl. tudtam - 

nyugodtan 

 

Balassi Bálint vitézi énekei 

 

Egy katonaének 

 

Témája 

 

Balassi maga is harcolt különböző végvárakban, ezért jól ismeri a katonaéletet. 

Versében bemutatja a végvári vitézek mindennapjait, és emléket állít hősiességüknek. 

A vers végén meg is áldja őket, erkölcsi példává emeli életüket. 

 

Szerkezete 

 

A vers tudatosan szerkesztett, a reneszánszra jellemző formai igényesség jellemzi. 

Pillér versszakokra épül: ezek az 1., 5. és 9. versszakok. Az első versszak a vár körüli 
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természet szépségének költői megjelenítése, az ötödik a katonák értékrendjének 

dicsőítése, a kilencedik pedig szerencsekívánat és áldás.  

A vers felütése egy retorikus kérdés: „Vitézek mi lehet ez széles föld felett szebb dolog 

az végeknél?” A lelkes hangnem előrevetíti a vers pátoszát (ünnepélyességét.) 

A pillér versszakok között életképekben jeleníti meg a végvárak mindennapjait. A 2-4. 

versszak a harcba induló katonákat írja le részletesen. Az ellenséggel való küzdelem 

emberpróbáló feladat, amit a katonák szívesen vállalnak: „csak jó kedvéből is vitéz 

próbálni indul.”. A harc mozgalmasságát az igék halmozásával idézi:”öl, fog, 

vitézkedik” Erre a versszakra a verbális stílus a jellemző. (Verbális a stílus, ha a 

szövegben sok az ige. Verbum: ige latinul) Külön versszakot szentel a fegyverek 

leírásának, s itt a jelzők teszik festőivé a képet: „Véres zászlók”, „lobogós kópiát” 

„Roppant sereg”. Megemlékezik a katonák hűséges társairól, a lovakról is. Ez a 

képsor hallatlanul expresszív, dinamikus, életvidám. 

Az 5. versszak a vers középpontjában helyezkedik el, így két szimmetrikus részre 

bontja a művet. Itt, a vers közepén jellemzi a katonák értékrendjét, melyben első 

helyen a jó hírnév, majd a becsület, az emberség és a vitézség áll. Erkölcsi magasságba 

emeli őket, akik nemes ügyért, a haza védelméért szállnak síkra. Jellemző reneszánsz 

hasonlattal jó sólymokhoz hasonlítja őket. 

A 6-8. versszak ellentétben áll a 2-4. versszak életképeivel: itt a harcok nehézségét, a 

szenvedést és a rájuk leselkedő halált jeleníti meg. A csata leírásakor gyakran él az 

összetett metaforákkal: „erdő sétáló palotájok”, Az utaknak lese oskolájok” „Sok vad 

s madár gyomra gyakran koporsója vitézül holt testeknek.” (A”gyomra” szó az 

azonosított, a „koporsója” az azonosító, tehát a metaforikus elem.) Ez a híres sor a 

temetetlen holtak tragikus képét idézi. 

Az utolsó (pillér) versszak már a búcsú: Isten áldását kéri a vitézekre. 

 

Ó én édes hazám, te jó Magyarország 

 

Lengyelországba való bujdosásakor írta. A hazaszeretet egyik legszebb verse, a 

magyar költészetben először hangzik el az „édes hazám” kifejezés. A műben búcsút 

vesz mindenkitől és mindentől, aki, illetve ami a költőnek fontos volt, vagyis a hazát 

jelentette: vitézek, lovak, fegyverek, neveltjei, természet, rokonok, barátok, szerelmek. 

Az utolsó előtti versszak befejezetlen, a költőtől már elfordult Júliától búcsúzik. Az 
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utolsó versszakban keserűen megátkozza verseit. Azzal azonban, hogy utoljára a 

költészettől búcsúzik, mégis magasságokba emeli a művészetet. 

 

Balassi istenes versei 

 

Balassi istenes verseire már a reformáció szellemisége hatott: istene személyes isten, 

akihez közvetlenül szól, szinte pörlekedik vele. Általában magánya mélypontjain 

fordul Istenhez segítségért, zsoltáraiban hit és kétely ambivalenciája szólal meg. A 

feltétel nélküli hitet Balassi már nem ismeri, hatott rá a reneszánsz világias szemlélet, 

kételkedés. A középkor személytelen himnuszaihoz képest költeményei bensőséges, 

egyéni vallomások. Versei gyakran zsoltár parafrázisok, valamely Dávid zsoltár 

személyes hangvételű átiratai. Ő maga is fordított zsoltárokat, utódja, Szenczi Molnár 

Albert meg is dicséri, mint első igazi műfordítónkat. Istenes költészetével 

hagyományt teremtett, a későbbi magyar irodalomban számos költőnknek születtek 

istenes versei, amelyek nem feltétlenül vallásos versek. Meg kell említenünk Ady 

Endre, József Attila, Pilinszky János nevét. 

 

 

Kiben bűne bocsánatáért könyörgett akkor, hogy házasodni szándékozott 

 

A vers a bűnbánó zsoltárok hangját idézi. Létösszegző vers, melyben Balassi 

végigtekint életén, őszintén bevallja bűneit, s Isten bocsánatáért esedezik. Valójában 

arról győzködi Istent, hogy neki is érdeke a bűnösnek való megbocsátás. 

Érdekes a vers lírai énje: az első két versszakban egyes szám első személyben beszél, 

majd a vers középső, hosszabb részében egyes szám harmadik személyben szól 

önmagáról, végül az utolsó két versszakban átvált többes szám első személyre, s 

mintegy az egész hívő közösség nevében szólal meg. Balassi ekképp köti össze a 

személyes élményt az egyetemessel. Képeire a Dávid zsoltárok szimbolikája hatott, 

ilyen például a bús lélek bujdosó madár képében való megjelenítése. Az első versszak 

az 51. zsoltár, Dávid bűbánati imájának parafrázisa. 

 

51. zsoltár 

 

Könyörülj rajtam én Istenem a te 

Balassi verse 

 

Bocsásd meg Úristen ifjúságomnak 
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kegyelmességed szerint; 

irgalmasságodnak sokasága szerint 

töröld el az én bűneimet! 

Egészen moss ki engemet az én 

álnokságomból, és az én vétkeimből 

tisztíts ki engemet. 

vétkét 

Sok hitetlenségét, undok fertelmességét, 

Teröld el rútságát, minden álnokságát, 

Könnyebbíts lelkem terhét. 

 

 

Fogalmak: ad notam, parafrázis, konvencionális, intenzitás, himnikus, artisztikus, 

manierizmus, atmoszféra, népdalküszöb, dinamikus, asszonánc, verbális stílus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A BAROKK 

 

 

A barokk a reneszánszot követő stílus, mely a 16. század második felétől a 18. századig 

hatott. Ez az irányzat a keresztény-feudális világkép utóvirágzásának stílusa. Folytatja 

a reneszánsz művészeti újításait (valósághű, mimetikus ábrázolás), de témája főleg 

vallásos, a barokk műveket a keresztény misztika (vallásosság) hatja át. 
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Ideológiai háttere az ellenreformáció, ami a katolikus egyház mozgalma volt a 

reformációban elveszített hívek visszaszerzésére. A mozgalom békés és erőszakos 

úton is igyekezett rekatolizálni a híveket. Új szerzetesrendet hoztak létre, a 

jezsuitákat, akik iskolákat, egyetemeket lapítottak, ahol magas szinten folyt az 

oktatás. A hívek visszaszerzésének erőszakos útja az inkvizíció volt, mely kegyetlen 

módszerekkel üldözte az "eretnekeket" (protestánsokat, zsidókat). 

Az ellenreformáció következtében Európa-szerte vallási villongások lángoltak fel.  

A barokk kezdetben az ellenreformáció stílusirányzata, az új, pompázatos stílus is a 

hívek visszacsalogatását szolgálta, később a barokk művészet függetlenedett a 

vallástól. 

 

A barokk képzőművészet első jelentős alkotása a római Il Gesu templom. A 

barokk minden művészeti ágban a külső pompára, a túldíszítettségre törekszik. Ez a 

külső pompa már egy hanyatló világnézetet takar el. Míg a reneszánsz művekre a 

harmónia, a nyugodt kompozíciók, a humanizmus, az antik kultúra követése volt 

jellemző, addig a barokk képzőművészeti alkotásokra az irracionalizmus (értelmen 

túli), a diszharmónia, a szenvedélyes formák, bonyolult kompozíciók, a nagy 

ellentétek. A barokk templomot a gazdag külső-belső ornamentika (díszítés), a 

csavart oszlopok, az aranyozott szobrok, hatalmas tablóképek jellemzik. 

 

                       Az Il Gesu belseje (Róma) 

 

A barokk festészet kiemelkedő alkotói: Velazquez, Rembrandt, El Greco, Rubens 
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               El Greco: Jézus 

A barokk zene klasszikusai Bach, Vivaldi, Händel. 

 

A barokk irodalomban újravirágoznak a vallási témák. (Tasso: Megszabadított 

Jeruzsálem - barokk eposz, mely a keresztes háborúk idejét idézi.) Ugyancsak divatos 

a memoár (emlékirat) irodalom. 

A barokk irodalmi stílusra a költői, retorikai eszközök gazdag használata jellemző. A 

költők szeretik a meghökkentő képeket, az allegóriát, a hiperbolát (túlzás, 

felnagyítás). A retorikai (szónoki) eszközök közül a többszörösen összetett 

mondatokat (barokk körmondat) kedvelik. Gyakori a keresztény mitológiára való 

hivatkozás. 

 

A barokk irodalom legjelesebb képviselői: 

 

Tasso: Megszabadított Jeruzsálem  

John Milton: Elveszett Paradicsom  

Lope de Vega: A kertész kutyája   

 

Fogalmak: misztika, rekatolizál, irracionalizmus, ornamentika, memoár, hiperbola, 

mártíromság, retardáció 
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A 17. SZÁZAD MAGYAR IRODALMA 

 

Társadalmi háttér 

 

A 17. században Magyarország még mindig három részre szakadt ország, politikai és 

felekezeti megosztottság jellemzi. Az ország egy része katolikus és Habsburg 

fennhatóság alatt áll, más része (főleg Erdély) protestáns, és a függetlenségéért küzd. 

A vallási megosztottság következménye volt a harmincéves háború (1618-1638), 

melyben a Habsburgok az európai hegemónia megszerzésére törekedtek, s nem voltak 

érdekeltek a török kiűzésében. Ezért Magyarországon elégedetlenség volt a rendek 

körében, és különböző függetlenségi törekvések alakultak ki: a Bocskay-felkelés, 

Bethlen Gábor Habsburg-ellenes hadjárata, a Wesselényi-féle összeesküvés, a 
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Thököly-felkelés, végül a Rákóczi szabadságharc a 18. század elején. Ezek a 

törekvések elbuktak, 1687-től, a török kiűzésétől kezdve egész Magyarország 

Habsburg fennhatóság alá került, elveszítette függetlenségét, megindult a 

gyarmatosodása. 

 

Irodalom 

 

Akárcsak a politikában, az irodalomban is a felekezeti megosztottság jellemző, a 

magyar barokk korában külön katolikus és protestáns irodalom létezett. A katolikus 

irodalomra az ellenreformáció szellemisége hatott, és főleg a szépirodalomban 

alkotott jelentőset, a protestáns írók a reneszánsz humanista szellemiséget vitték 

tovább, s főleg a filológiában és a tudományban jeleskedtek. 

 

Protestáns irodalom 

 

A protestáns irodalom kiemelkedő alakja Szenci Molnár Albert (1574-1634) 

zsoltárfordító, nyelvész. Élete egy részét Németországban töltötte, Heidelbergben, 

ahol számos magyar mű számára szerzett kiadót. Európai műveltségű, humanista, 

polgárosult szellem. Bár a hazai viszonyok között nem tudott élni, egész 

munkásságával a magyar kultúra emelésén fáradozott. „Elsősorban ez a drámai 

ellentmondás tette nagy íróvá, csak úgy tudott bolyongani Nyugaton, hogy népét 

szolgálta, s a hiányzó haza helyébe megteremtette a szellemi haza arcát.” (Féja 

Géza) 

 Legjelentősebb művei a latin-magyar, magyar-latin szótár (1604) és a 

zsoltárfordítások: Psalterium Ungaricum (1607).  

Szepsi Csombor Márton (1595-1622) nagy utazóink közé tartozik, aki 

bebarangolta Európát, s megírta útleírását magyarul: Europica Varietas, azaz 

Változatos Európa (1620) címen. Az útleírás népszerű műfaj ebben az időszakban. 

Szepsi Csombor Mártont minden érdekli, minden országnak külön fejezetet szentel, 

leírja földrajzát, gazdaságát, életmódját, történelmét. Mindenütt felkeresi az 

egyetemeket, a külhonban élő magyarokat. Művével az volt a célja, hogy a 

magyaroknak bemutassa a fejlettebb országok kultúráját, hogy tágítsa szellemi 

horizontjukat. „Ki nem kívánkozik ilyen szép dolgokat látni? Valahová eltekint az 

ember, mindenütt az elmének csudáit láthatja.” 
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Apácai Csere János (1625-1659) tudós-író, a magyar nyelvű tudományosság 

megalapozója. A racionalizmus filozófiájának (Descartes) első hazai követője. 

Ösztöndíjjal Hollandiában tanult és doktori fokozatot szerzett. Tanulmányai után 

hazatért Erdélybe, és Gyulafehérváron telepedett le, ott tanított a gimnáziumban. 

Később a kolozsvári iskola vezetője, itt volt tanítvány Bethlen Miklós, az emlékiratíró. 

Apácai fő műve a Magyar Encyclopaedia (1655). A nyugati kultúrát tanulmányozva 

rájött, hogy elmaradottságunk legfőbb oka az anyanyelvű műveltség hiánya. Az 

enciklopédiából 11 részt magyarul írt meg. Ő az első nyelvújítónk, hiszen ez idő tájt 

még nem volt magyar nyelvű tudományos irodalom, ezért hogy az egyes tudományok 

szakszavait átültesse magyarra, új szavakat kellett alkotnia. Másik fontos műve a 

Magyar Logikácska (1654). Iskolai könyvnek szánta, ezt bizonyítja a könyv 

függeléke, amelyben ilyen tanácsokat ad diákjainak: „Állj inkább, mint ülj, fuss, mint 

menj: soha tudományi fegyveredet kezedből le ne tedd. Az munka közt virágzik az 

virtus (erény). Nem lehet derekas dolog, úgy tetszik, az melyhez fáradság nélkül 

juthatsz. Az tudománynak gyökere keserű, gyümölcse penig 

gyönyörűséges…Valahol ez földön nehéz dolgokat hallasz, ott teremj.” 

Apácai Csere János felesége az utrechti Aletta van der Maet volt, aki hűségesen 

kitartott férje mellett Magyarországon is. Kettejükről szól Áprily Lajos gyönyörű 

verse, a Tavasz a házsongárdi temetőben. (ld. Munkafüzet.) 

Tótfalusi Kis Miklós (1650-1702) alacsony sorból származott, de a legnagyobb 

magyar nyomdásszá nőtte ki magát. Hollandiában tanulta ki a nyomdászatot, s 

Amszterdamban Európa hírű mesterré vált, aki királyi udvaroknak, sőt a pápának is 

dolgozott. Igen meggazdagodott, s nagy reményekkel tért haza Erdélybe. „Én azt 

akarnám, hogy a mi nemzetünk nem maradna abban az 

írástudatlanságban…melyben eddig, hanem a magyar scholák vigeálnának 

(virágoznának)…Hogy mind gyermekek, asszoni állatok, városiak, falusi parasztok 

etc. olvasni tudnának.” Kolozsvárott, a református egyház nyomdájának a vezetője 

lett, s kiadványok hosszú sorát indította útjára. Nagy számú, olcsó, hasznos tatalmú 

művekkel akarta ellátni az országot. Kiadta többek között Balassi istenes verseit és a 

Károlyi Bibliát. Volt könyv, amit ingyen osztott szét. Kijavítja a helyesírási és 

stilisztikai hibákat. Sok irigye támadt, alattomos ármánykodások vették körül, még a 

nagyenyedi zsinatba is beidézték nézetei visszavonására. Ekkor írta Apológia (Maga 

mentése) című művét, melyben többek között ezt írja: „Nem kisebb dolog jól 

nyomtatni, mint jól prédikálni.” „Hozzá fogok én egy szegény legény lévén és 
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megmutatom, hogy egy szegény legénynek szíves devotiója (áldozata) többet teszen, 

mint egy országnak ímmel-ámmal való igyekezeti.” 

Tótfalusi Kis Miklós tragikus sorsáról Németh László írt drámát Az eklézsia 

megkövetése címmel. 

 

Katolikus irodalom 

 

A magyar barokk és katolikus irodalom kiemelkedő szerzője Pázmány Péter (1570-

1637), aki egyben a magyar ellenreformáció vezére is volt. Nemcsak vallási, de 

művelődéstörténeti és politikai jelentősége is van. Mint az ellenreformáció vezére 

természetesen a rekatolizáció híve volt, de sokakkal ellentétben nem erőszakkal, 

hanem békés úton, vitákkal és neveléssel akarta visszaszerezni a híveket. A Bocskay-

felkelést lezáró bécsi béke előtt például azt tanácsolta a királynak, hogy adja meg a 

protestánsoknak a szabad vallásgyakorlatot. A kompromisszumoknak, a békés 

megoldásoknak a híve volt, mert legfőbb célja az ország nyugalma. Kultúra teremtő 

tevékenysége kiemelkedik: Nagyszombatban egyetemet alapított, itt tanult például 

Zrínyi Miklós is. Hitvitázó művei a magyar próza kiemelkedő alkotásai. Stílusa 

szenvedélyes, expresszív, humoros: „…megérdemled tudatlanságodért, hogy az 

prédikáló székből záp tyúkmonyokkal kergessenek ki.”(Felelet Magyari Istvánnak) 

Kedveli a képes beszédet, a barokk körmondatokat. „Tollán forró tinta csordogál, 

kalamárisában pedig tűz van, égi szikra, de a poklok kénköves lángja is.” – írja róla 

Kosztolányi Dezső. 

Legfőbb műve az Isteni igazságra vezérlő kalauz (1613), mely a katolikus hitelvek 

összefoglaló műve. Pázmány Péterről Vörösmarty Mihály írt értékelő verset Pázmán 

címmel. (ld. Munkafüzet) 

 

 

 

 

ZRÍNYI MIKLÓS 

(1620-1664) 

Élete 
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       Zrínyi Miklós 

 

A Zrínyi család horvát származású, arisztokrata család, akik még Nagy Lajostól 

kapták Zrin várát, innen a Zrínyi név. Édesapja korai halála után neveltetésével a 

királyi udvar Pázmány Pétert bízta meg. Bécsben, Grazban és Nagyszombaton tanult 

jezsuita iskolákban, igyekeztek belőle és Péter nevű öccséből Habsburg-hű 

alattvalókat nevelni. Az eredmény épp az ellenkezője lett, Zrínyi Miklós egy független 

magyar királyságról álmodott, ezért munkálkodott egész életében, Péter pedig részt 

vett a Wesselényi-féle összeesküvésben, és Bécsben kivégezték. 

Tanulmányai után Zrínyi Csáktornyán telepedett le, törökellenes portyákon vett részt, 

s közben írta politikai és szépirodalmi műveit. A bécsi udvar nem nézte jó szemmel 

tevékenységét, s megakadályozta, hogy nádorrá válasszák. 1664-ben sikeres török 

elleni hadjáratot vezetett, a híres „téli hadjáratot”. Halála tragikus hirtelenséggel 

következett be, Csáktornyán, vadászaton egy megsebzett vadkan ölte meg. Sokáig 

merényletre gyanakodtak, de ezt semmi nem támasztja alá. 

 

Művei 

 

Szépirodalmi művei mellett jelentősek politikai pamfletjei, a Tábori kis tracta, a 

Mátyás király életéről való elmélkedések és Az török áfium ellen való orvosság, 

amelyben kifejti, hogy a török elleni harcban a magyarság nem számíthat külső 

segítségre, mert az európai nagyhatalmak közül egyiknek sem érdeke a törökkel való 

szembeszállás. 
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A Szigeti veszedelem 

 

Keletkezése, irodalmi jelentősége 

 

A Szigeti veszedelmet Zrínyi valószínűleg 1647-48 telén fejezte be, s 1651-ben adta ki 

az Adriai tengernek Syrenája c. kötetben, mely ezen kívül lírai verseit is tartalmazta. 

A művel meghonosította az eposz műfaját a magyar irodalomban. 

Irodalmi előzményei a homéroszi eposzok, valamint Vergilius Aeneise, melynek első 

sorát a második versszakban szó szerint idézi: „Fegyvert s vitézt éneklek” (Vergilius: 

„Arma virumque cano”) Közvetlen előzménye Tasso Megszabadított Jeruzsáleme, 

mely a keresztes háborúk idején játszódik. Zrínyinél a kereszténység védelme egyben 

a haza védelmét is jelenti, ezért műve a magyar nemzeti irodalom egyik 

legjelentősebb alkotása. 

A Szigeti veszedelem, mint eposz formájában eltér a klasszikus eposzoktól: nem 

hexameterben, hanem négyütemű 12-es sorokban és bokorrímes versszakokban 

íródott. A hagyományos eposzi kellékeket megtartja: mitológiai keret, invokáció, 

propozíció, enumeráció, peroráció. Zrínyi műve barokk eposz, melynek kerete a 

keresztény (azon belül a katolikus) mitológiára épül. A harci eposzok típusába 

tartozik, de a harci eseményeket átszövik szerelmi történetek szálai. 

Koncepcióját a műhöz írt előszóban fejti ki: „az én professiom avagy mesterségem 

nem az poesis, hanem nagyobb s jobb országnak szolgálatjára annál” ─ vagyis 

eposza nemcsak irodalmi alkotás, hanem több annál, politikai jelentősége van: 

Magyarország szolgálata. A művel kettős célja volt: egyrészt emléket állítani 

dédapjának, Zrínyi Miklósnak és a szigetvári hősöknek, akik 1566-ban hősi halált 

haltak a vár ostromakor, másrészt buzdítani kortársait az összefogásra, a haza 

felszabadítására. Koncepciója paradoxnak mondható, hiszen egy verséggel akar 

cselekvésre buzdítani. Ezt a paradoxont a mű szerkezetével oldja fel: a mű végére a 

szigetiek mártíromsága (vértanúsága) erkölcsi győzelemmel ér fel. 

Szerkezete a retardációra (késleltetésre) épül. A 15 énekből 9 előcsatározásokkal telik, 

melyek során a magyarok győznek, a veszteséggel végződő várostrom csak a tizedik 

énekben kezdődik el. A történetet – megtartva a történeti hűséget ─ mitológiai 

keretbe helyezi: Isten megharagszik a magyarokra, mert erkölcseik megromlottak. 

„Látá az magyarnak állhatatlanságát, / megvetvén az Istent hogy imádna bálvánt; 

” Megkéri Mihály arkangyalt, hogy válasszon egyet a pokol fúriái közül, s annak 
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segítségével Szulimánt indítsa a magyarok ellen. Az eposz szerint tehát a török Isten 

büntetése a magyarokra bűneik miatt. Ez a történeti felfogás (a külső ellenség Isten 

büntetése) a tatárdúlástól kezdve terjedt a magyar gondolkodásban, s még Kölcsey 

Hymnusában is felfedezhető.  

Zrínyi és a szigetiek a barokk eszményt testesítik meg: Zrínyi „Athleta Christi” 

(Krisztus bajnoka), katonái pedig kiemelkednek az összmagyarságból erkölcseikkel: 

míg a magyarok többségére a széthúzás, az erkölcsi romlás jellemző, Zrínyi katonáit a 

kereszténység és a haza védelmének nemes eszméje tartja össze. Őket állítja tehát 

Zrínyi a magyarság elé példaképül: „Harcolnunk peniglen nem akármi okért 

Kell, hanem keresztény szerelmes hazánkért, 

Urunkért, feleségünkért, gyermekinkért, 

Magunk tisztességéért és életünkért.”  

Ezekkel a szavakkal esketi hűségre Zrínyi katonáit. Ugyanaz az értékrend jellemzi 

őket, mint ami Balassi Egy katonaének című versében is olvasható. A mű végén a 

szigetvári mártírokat angyalok emelik az égbe, Zrínyi ezzel is az erkölcsi kiállásra 

buzdítja kortársait. A szigetiekkel szemben a török sereg csak gyülevész had, melyet 

nem tart össze nemes eszme, csak a zsákmányszerzés szándéka. 

Az eposz nyelvezete a barokk irodalmi stílus jegyeit viseli magán: Zrínyi kedveli a 

festői, hiperbolikus képeket, a barokk körmondatot, az allegóriát. A Szigetvár ellen 

induló Szulimán leírása olyan, mint egy barokk festmény: 

„Szent Iván havának tizedik napján 

Konstantinápolybul megindúlt Szulimán, 

Avval az sok haddal vizeket szárasztván, 

Nagy hegyeket bontván, várasokat rontván. 

 

Egy fekete szerecsen ló volt alatta. 

De képíró falra szebbet nem írhatna; 

Nem vélnéd, hogy éri földet száraz lába, 

Oly szépen egyaránt s halkal változtatja. 

 

Ül vala merevén nagy császár nyeregben 

Fejér vékony patyolat vagyon fejében, 

Két csoport kócsagtoll alá áll széltében, 

Szakálla merő ősz, halvány személyében. 
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Szulimán leírása igen expresszív, hiperbolikus képekkel emeli szinte természetfeletti 

erejűvé. Szulimán erejének, hatalmának felnagyítása két célt szolgál: megmagyarázza 

a szigetiek esélytelenségét a túlerővel szemben, ugyanakkor fokozza hősiességüket.  

 

A Szigeti veszedelem politikai üzenete az, hogy ha az egész magyarság olyan lenne, 

mint a szigetiek, akkor Magyarországnak lenne esélye a török kiűzésére. 

 

 

MIKES KELEMEN 

1690-1761 

 

Élete 

 

 

     Mikes Kelemen 

 

Erdély délkeleti csücskében, a Kárpátok szegélyezte gyönyörű völgyben, Zágonban 

született. 17 éves korától II. Rákóczi Ferenc szolgálatában állott, elkísérte őt a 

szabadságharcba, s később az emigrációba is. 1717-től haláláig Törökországban élt a 

bujdosók között. Rodostóban halt meg utolsóként Rákóczi fejedelem  udvarából. 

1908-ban, amikor megjelent a Nyugat című folyóirat, a címlapján Mikes portréja volt 

látható, mint az írói hűség és a szabadságharcos magyar múlt szimbólumáé. 

 

Jelentősége 
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Mikes a magyar memoárirodalom legjelentősebb alakja. A memoár (emlékirat) a kor 

divatos műfaja volt, mely különböző formákban, naplókban, vallomásokban, 

levelekben íródott. Az emlékiratnak számos célja lehet: készülhet történeti 

dokumentumnak, amelyben a szerző megörökíti kora legjelentősebb eseményeit, 

lehet személyes ihletésű, amelyben azt írja meg, ő hogyan élte meg az eseményeket. 

Ezenkívül lehet vallomás, azaz belső önéletrajz. A legjelentősebb magyar 

emlékiratokat Bethlen Kata, Kemény János, II. Rákóczi Ferenc írták. Mikes 

emlékiratai történeti és szépirodalmi jelentőséggel bírnak. Egyrészt hiteles 

dokumentumok a magyar emigráció, Rákóczi udvarának életéről, másrészt a magyar 

széppróza kiemelkedő alkotásai. Mikes expresszív stílusa, humora máig élvezhetővé 

teszi leveleit. 

 

Törökországi levelek 

 

Mikes az emigrációban kezdte írni fiktív, azaz egy kitalált személyhez (Édes 

nénémhez) írt, soha el nem küldött leveleit. Ezekkel az írásokkal Mikesnek több célja 

volt: egyrészt emléket akart állítani Rákóczinak, megörökíteni a bujdosók életét, 

másrészt magányát akarta oldani. A társalgási stílusban megírt, a beszélt köznyelv 

fordulataival élő levelek a szülőfölddel megszakadt kapcsolatokat, az eleven társalgás 

hiányát hivatottak pótolni. Tematikailag a levelek sokszínűek: szólnak a helybéliek 

életéről, szokásairól, a Rákóczi-udvar történéseiről, személyes sorsáról. 

Hangnemükben is különbözőek: a humorostól a tragikus felhangig mindent 

megtalálunk bennük. Különösen elevenné teszik stílusát a székely humor és 

beszédstílus elemeinek beemelése. 
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A FRANCIA KLASSZICISTA DRÁMA 

 

A klasszicista dráma  

 

A 17. századi francia színjátszás a reneszánsz utáni jelentős állomás a klasszikus 

dráma történetében. Boileau, klasszicista esztéta Költészettan című művében, 

Arisztotelész Poétikájából kiindulva megfogalmazta a drámaírás szabályait. Boileau 

dogmává merevítette Arisztotelész gondolatait, és kötelezővé tette a hármas egység 

szabályát. Eszerint a cselekménynek 24 óra alatt, egy helyszínen és egy szálon kell 

futnia. A francia klasszicista szerzők be is tartották ezt a követelményt, még gyakran 

Molière is. A 17. századi francia színház már a mai, ún. „kukucskáló színház” elődje: a 

színpad egy három fal által bezárt emelvény, amit függöny választ el a nézőtértől.  

A francia klasszicista dráma legjelentősebb szerzői Corneille, akinek fő műve a Cid, 

illetve Racine, leghíresebb tragédiája a Phaedra. Náluk azonban jóval időt állóbbak 

Molière komédiái. 

 

MOLIÈRE 

(1622-1673) 

 

Élete 

 

 

Párizsban született, polgári családban, apja udvari kárpitos volt. Eredeti neve: Jean-

Baptiste Poquelin. Ügyvédnek készült, járt is egyetemre, de a jogi pálya helyett a 

színház vonzotta, s beállt színésznek. Barátaival társulatot alapított, mivel azonban 

Párizsban megbuktak, nyakukba vették a vidéket, s hosszú évekig vándortársulatként 

működtek. Molière tragikus szerepekben lépett fel, de ezekben rendre megbukott, 

míg végül tudomásul vette, hogy igazi műfaja a komédia. Párizsba visszatérve, 1659-

ben aratta első sikerét a Kényeskedők című vígjátékkal, amelyben a divatos, 

finomkodó, presziőz stílust gúnyolta ki. A Napkirály (XIV. Lajos) pártfogásába vette 
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Molière társulatát, s így Párizs ünnepelt színészei lettek, mígnem 1664-ben, a 

Tartuffe bemutatása után Molière halálos ellenségei, a katolikus egyház fejei arra 

kényszerítették a királyt, hogy betiltsa a darabot. Később újra játszhatták, nagy 

sikerrel. A Tartuffe-ben Molière a vallási képmutatást, illetve fanatizmust tűzte 

tollhegyre. 1673-ban, a Képzelt beteg előadásán rosszul lett, s még aznap éjjel 

meghalt. Személyisége, munkássága erősen foglalkoztatta Bulgakovot, a 20. századi 

orosz írót, aki megírta Molière életrajzát Molière úr élete címmel, s írt egy drámát is 

róla, a Képmutatók cselszövését. Ezekben a művész és a hatalom ellentmondásos 

viszonyát elemzi. 

 

A komédia jellemzői 

 

A komédia (vígjáték) a dráma műfajába tartozik. A „komosz” szóból ered, ami görögül 

falusi mulatságot jelent. (komé: falu). A komédia uralkodó esztétikai minősége a 

komikum, vagyis a humoros jelleg. Mindig valamilyen fogyatékosságot, emberi 

gyengeséget bírál a humor eszközével. A humor a jóindulatú kritika eszköze, az 

igazság leleplezése. Segítségével bemutatható a dolgok fonákja, nevetséges 

természete. A humornak több fajtája létezik: az irónia, a gúny, a szatíra. A humor 

mindig feltárja a látszat mögötti valóságot. 

A komédia olyan konfliktust mutat be, amely szerencsésen végződik, gyakori a deus 

ex machina befejezés. A komikus hős általában kisszerű, aki többnek, jobbnak akarja 

mutatni magát, de felsül. 

A komédia leggyakoribb eszköze a jellemkomikum és a helyzetkomikum. 

Jellemkomikumról akkor beszélünk, ha a szerző felnagyítja a hős gyengeségét, 

lényege tehát a túlzás. A helyzetkomikum a félreértett helyzetből fakad, a humor 

forrása a komikus szituáció, amelyben a hősök két malomban őrölnek, vagy nem értik 

egymást, csak a néző előtt világos az igazság. 

 

A molière-i vígjáték forrásai 

 

Molière eredetiben olvasta a római komédiaszerzők, Plautus és Terentius műveit. A 

fösvény ötlete Plautus A bögre c. vígjátékából ered. Másik forrása a reneszánsz kori 

commedia dell’arte („a hivatásosok vígjátéka”) A commedia dell’arte a 

vándorszínjátszás kedvelt műfaja volt, melynek lényege a rögtönzés. A szerző csak a 
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darab cselekményvázlatát készítette el, a dialógusokat a színészek rögtönözték az 

előadáson, figyelembe véve a nézők reakcióit. A commedia dell’arte-nak kialakultak a 

tipikus hősei: a fösvény kereskedő, a házasságtörő asszony, a felvágott nyelvű, de okos 

cseléd, a felsült szerelmes stb. Ezeket az archetípusokat (ősi mintákat) Moliére is 

alkalmazza darabjaiban. Harmadik forrása a farce, a francia vásári mulatság vagy 

bohózat, amelyben nem ritka az alpári vagy trágár humor. 

 

A molière-i hős 

 

Komédiáiban Molière az alapvető emberi gyengeségeket figurázza ki, hősei 

valamilyen eszme vagy tévhit megszállottjai. Mániákusan ragaszkodnak 

gyengeségükhöz, s ez okozza vesztüket, mert a józan környezet leleplezi torz 

értékrendjüket, s felsülnek, nevetségessé válnak. Amit kinevetünk, azt már le is 

győztük, nincs hatalma felettünk. Ez is a célja: bemutatni és felszabadítani a nézőt a 

társadalomban fellelhető jellemtorzulások alól. Hőseit különböző társadalmi 

rétegekből veszi, a paraszttól az arisztokratáig mindenkit megtalál. Legfőbb céltáblája 

a képmutatás és a fanatizmus. Ezt a legélesebben a Tartuffe-ben mutatja be.  

A molière-i jellemábrázolás lényege a felnagyítás, szoktuk molière-i túlzásnak is 

nevezni. Hőseinek hibáját egészen az abszurdig, a képtelenségig eltúlozza, hogy annál 

feltűnőbb legyen. A molière-i hős nem árnyalt jellem, mert nem egyéniségeket akar 

felmutatni, hanem típusokat: a fösvényt, az úrhatnám polgárt, a kényeskedő 

arisztokratát, az álszent papot stb. Ugyanezért jellemfejlődés sincs, a vígjátéki 

jellemek statikusak (mozdulatlanok), a cselekmény során nem változnak, a szerző 

célja egy bizonyos jellemvonás kibontása, részletezése.  

 

MOLIÈRE: A FÖSVÉNY 

 

Témája 

 

A fösvény cselekménye abban a korban játszódik, amikor a polgárság egy része már 

meggazdagodott, s a pénznek egyre nagyobb az életben betöltött szerepe. A 

kényelmes vagy fényűző élet, az előnyös házasság a polgár számára csak a pénz által 

lehetséges. Megszületett az új kiváltság: a pénzvagyon. A fösvényben Molière egy 

gazdag polgárt, Harpagont állít a középpontba, aki mániákusan rejtegeti vagyonát, 
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folyton attól fél, hogy elveszíti. A komédia témája az, hogyan torzítja el a jellemet, és 

hogyan idegeníti el az emberi kapcsolatokat a pénz hajszolása. 

 

 

 

Szerkezete 

 

A fösvény klasszikus, öt felvonásos vígjáték prózában írva. Molière hol prózában, hol 

verses formában írta műveit. A dráma felépítése a klasszikus dráma szerkezetét 

mutatja. Az első felvonásban egymás után felvonultatja a szereplőket, s megismerjük 

a feszültség okait. Valérnak és Eliznek titkolniuk kell szerelmüket, Cleante-nak azt, 

hogy Mariannát akarja feleségül venni, mert apjuk, Harpagon más házasságba akarja 

kényszeríteni őket. Kiderül, hogy Harpagon is Mariannát akarja feleségül venni. A 

második felvonás a kibontakozás, Cleante kölcsönt akar kérni, de a hitelezőről 

kiderül, hogy nem más, mint a tulajdon apja. Fruzsina hiába próbál hízelegni 

Harpagonnak, nem ad neki pénzt. A harmadik felvonás a bonyodalom, már mindenki 

szembekerül Harpagonnal, aki zsarnokian akarja rájuk kényszeríteni akaratát. A 

képmutatókkal szemben Jakab az őszinte véleménynyilvánítást választja, s elmondja 

Harpagonnak, mit beszélnek róla az emberek, mire Harpagon megveri az őszinte 

szolgát. A negyedik felvonásban érkezünk el a tetőpontra, Harpagon pénzét Fecske 

megkaparintja, itt olvashatjuk a fösvény tragikomikus monológját. Molière 

kibeszélteti hősét a darabból, Harpagon a nézők felé fordulva már mindenkit 

gyanúsít. Ez a kibeszélés valójában bevonja a nézőt a cselekménybe, mintegy felhívva 

a figyelmét arra, hogy az ő világáról van szó. Az ötödik felvonás a megoldás. Molière a 

tragikumig feszíti a húrt, közel kerülünk ahhoz, hogy Harpagon tönkre tegye 

gyermekei életét, de egy deus ex machina befejezéssel minden jóra fordul. Anzelmről, 

a gazdag úrról kiderül, hogy valójában Valér és Marianna apja, ezért azoknak nem 

kell érdekházasságot kötniük. A molière-i vígjáték általában deus ex machinával ér 

véget, egy váratlan, szerencsés fordulat oldja meg a felhalmozódott emberi 

konfliktusokat. 

 

Harpagon 
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Harpagon a zsugori ember archetípusává vált. A gazdagsággal sokféleképpen lehet 

élni: lehet vele értéket teremteni és a társadalom javát szolgálni – ez a pozitív út, lehet 

vele fényűző életet élni és hivalkodni vele – ez az öncélú, haszontalan gazdagság útja. 

Harpagon egy harmadik utat képvisel: ül a vagyonán, a külvilág előtt titkolja, sőt a 

szegénység látszatát tartja fenn, nehogy kirabolják. Vagyona halott érték, puszta 

öncél. Még a polgári jólétet is megtagadja önmagától és családjától, pénzét egy 

ládikában rejtegeti, és uzsorakölcsönökkel szaporítja. A pénz hajszolása rögeszméjévé 

vált, mániákusan csak arra tud gondolni. Ez a rögeszme teljesen eltorzította jellemét, 

senkiben sem bízik, üldözési mániája van, a gyermekeitől elidegenedett, nem köti 

hozzájuk apai szeretet. Családján, környezetén zsarnokoskodik, elembertelenedett. 

Hogy vagyonát megőrizze, gyermekeit érdekházasságba akarja kényszeríteni. Molière 

korában még az volt szokás, hogy a szülő választott férjet vagy feleséget gyermekének, 

a vagyon egyben tartása fontosabb volt az érzelmeknél. Harpagon ezt a hagyományt 

használja ki, hogy Cleante-on és Elizen zsarnokoskodjon. Ő maga azonban fiatal 

feleségre vágyik, de olyanra, akit hatalmában tarthat, ezért választja a szegény 

Mariannát, aki a kor törvényei szerint érdekházasságra kényszerül, ha jómódban akar 

élni anyjával. Harpagon tehát nemcsak az önzés és a fösvénység, hanem a zsarnoki 

szülő archetípusa is. 

 

A hős környezete 

 

Harpagon környezetének tagjai mindannyian tőle, az ő akaratától függnek. Cselédjei, 

gyermekei félnek, nem tudják akaratukat érvényesíteni, ezért mindenki konfliktusba 

kerül vele. A konfliktus lényege tehát, a mániákus, zsarnoki hős összeütközése a józan 

környezettel. A szereplők különböző stratégiákat választanak, hogy Harpagon 

jóindulatát elnyerjék, de mindannyian kudarcot vallanak. Cleante és Eliz az 

engedelmesség látszatát tartják fenn, valójában tehetetlenek az apai önkénnyel 

szemben. Valér és Fruzsina a megalázó hízelgést választja, ravaszul megpróbálják 

Harpagon gyengeségét kihasználni, legyezgetik hiúságát, de ők sem érnek célba. Valér 

a többiek jóindulatát is kockáztatja, hiszen szervilis magatartásával visszatetszést szül 

– ez tükröződik Jakab szavaiban, aki átlát a szitán. A hízelgés tehát önfeladással jár, 

erkölcsileg megsínyli az ember. Jakab az egyetlen, aki az őszinteség útját választja, 

szintén eredménytelenül, hiszen Harpagon megveri, kis híján Valér is.  
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Összegezve megállapíthatjuk, hogy Harpagon szívéhez és eszéhez nem vezet út, ha 

nincs a deus ex machina befejezés, környezete vesztesen kerülne ki a küzdelemből, ha 

a békés utat választaná. Célra egyedül az erőszak vezetne, ennek a lehetősége merül 

fel a ládika ellopásával, amivel Harpagon zsarolhatóvá válna. Ezt a konfliktust 

azonban Molière nem feszíti túl, Anzelm megjelenésével a kincs elrablása 

lényegtelenné válik, hiszen erőszak nélkül is megoldódnak a problémák. A józan 

környezet tehát csak egy szerencsés véletlennek köszönheti, hogy fölülkerekedik a 

zsarnoki hősön. A komédiát egy hajszál választja el a tragédiától, akárcsak a Tartuffe-

ben. 

 

 

 

Komikum 

 

A fösvény humora a molière-i túlzásból, tehát a jellemkomikumból és a 

helyzetkomikumból fakad. A jellemkomikum Harpagon személyiségrajzában valósul 

meg, a hős fösvénységét Molière az abszurdig felnagyítja. Harpagon annyira 

hozzászokott ahhoz, hogy mindenben az ő akarata érvényesül, hogy már elvakulttá 

vált, és nem lát át a hízelgésen. A két nagy hízelgő, Valér és Fruzsina a legképtelenebb 

dolgokat hiteti el vele. Harpagon jellemének komikuma legtisztábban a Fruzsinával 

folytatott párbeszédben látszik, amikor bemeséli neki, hogy Marianna, a szép fiatal 

lány a pápaszemes, rongyokban járó öregembereket szereti, nem a délceg fiatalokat. 

Harpagon hiszi, mert hinni akarja, a józan ítélőképesség régen elhagyta. A 

helyzetkomikumra a legjellemzőbb példa, amikor Valérral két malomban őrölnek, 

Harpagon a pénzről, Valér Elizről beszél. Ugyancsak a humort erősítik a szolgák, 

különösen Fecske szellemes mondásai, a hősök kibeszélései a párbeszédekből, például 

Fruzsináé, amikor Harpagon már nem hallja. A hősök ezekkel a kibeszélésekkel 

mondják ki az igazat. 

 

Molière hatása 

 

A molière-i vígjáték mintául szolgált későbbi szerzőknek is, így például az orosz 

Gogolnak, aki a 19. században írta vérbő, molière-i vígjátékát, A revizort. Akárcsak 

Harpagon, Gogol egyik hőse is kibeszél a darabból, a nézők felé fordulva azt mondja: 
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„Mit nevettek? Magatokon nevettek!” Molière Tartuffe-je hatott kortárs íróinkra is, 

többek között Spiró György Az imposztor című darabjára, illetve Parti Nagy Lajos 

Tartuffe-fordítására, amelynek érdekessége, hogy elhagyja az ötödik felvonást (a 

szerencsés fordulatot), s így a darab tragikus véget ér. 

 

Fogalmak: hármas egység, komikum, commedia dell’arte, farce, statikus 

 

 

 

 

 

 

 

 

A FELVILÁGOSODÁS 

 

A felvilágosodás kora, fogalma 

 

A felvilágosodás a 18. századra tehető. Kezdetben a polgárság szellemi, később 

politikai mozgalma volt, mely a francia forradalomban ért tetőpontjára. Nevezzük a 

fény századának is, az értelem fényét értve alatta. A kor jelszava a ráció, az értelem; új 

filozófia született, a racionalizmus, tehát az észelvűség. A vallás háttérbe szorult, 

előtérbe lépett a tudomány és a filozófia. A felvilágosodás nagy korforduló, 

évszázados dogmák omlottak össze, és egy új társadalom, a polgári demokrácia 

született meg. Az új polgári értékrend alapkövei az Amerikai Függetlenségi 

Nyilatkozat (1776) és a francia Emberi Jogok Nyilatkozata (1789), melyek 

megfogalmazták az alapvető polgári jogokat: a törvény előtti egyenlőséget, a 

lelkiismereti szabadságot, a szólásszabadságot, egyszóval az egyén felszabadítását. 

 

A felvilágosodás előzményei 

 

A felvilágosodás előzményei a reneszánsz és a 17. századi filozófia. A reneszánszban 

indult meg a keresztény-feudális világkép erjedése, megindult a kultúra 

szekularizációja, s létrejött az új, empirikus tudomány. Ezt a folyamatot tetőzte be a 
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17. századi tudomány és filozófia, mely visszahelyezte jogaiba a vallástól független 

gondolkodást. Fejlődésnek indultak a természettudományok, a matematika, a fizika. 

A kor leghíresebb tudósai: Gauss, Pascal, Bolyai Farkas és Bolyai János, Ampère és 

Newton. 

A 17. századi filozófia már elszakadt a teológiától, a természettudományos 

ismeretekre épített, kialakult az észelvű, racionalista gondolkodás. A racionalista 

filozófia megteremtője a francia Descartes volt, aki a világ értelmezésekor már nem 

Istenből, hanem az értelemből indult ki. Et nevezzük descartes-i fordulatnak. Híres 

mondása: Cogito ergo sum. – Gondolkodom, tehát vagyok. Az új filozófia 

jelentősége, hogy önálló gondolkodásra tanít, arra, hogy ne fogadjunk el készen 

kapott dogmákat. Descartes szerint a világ racionális, törvényei matematikai úton 

magyarázhatók. Ő még nem zárta ki Istent, szerinte Isten fogalma velünk született. 

Ezzel egy új vallás, a deizmus született meg. A deisták szerint Isten csak 

megteremtette a világot, de további működésébe nem szól bele, Isten tehát pusztán 

első mozgató. 

A 17. századi filozófia másik jelentős alakja az angol Francis Bacon, az empirizmus 

megteremtője, a tapasztalati úton való megismerés elsődlegességének hirdetője. 

Ugyancsak angol filozófus volt John Locke, a szenzualizmus (érzékelés) 

filozófiájának megalkotója. Locke szerint születéskor az emberi elme tabula rasa 

(tiszta lap), s minden ismeretet a tapasztalás ír rá. 

A kor filozófiájának kiemelkedő gondolkodója Pascal, francia tudós-filozófus. Pascal 

nem alkotott zárt gondolati rendszert, nézeteit rövid eszmefuttatásokban, 

aforizmákban fogalmazta meg, melyeket a Gondolatok című tanulmányában gyűjtött 

össze. Pascallal egy új filozófus, a szabadgondolkodó született meg, aki függetleníti 

magát a dogmáktól, és ő maga sem alkot tételes filozófiát. Leghíresebb aforizmái: 

„Minden méltóságunk a gondolkodásban rejlik.” „Az ember gyenge nádszál, de 

gondolkodó nádszál.” 

Ugyancsak a szabadgondolkodót testesíti meg Baruch Spinóza, a hollandiai zsidó 

filozófus. Hatottak rá Giordano Bruno panteista nézetei ( „Natura est deus in rebus”). 

Spinóza racionalista kritika alá vette a Biblia szövegét, demitizálta (megfosztotta a 

mítosztól), és megállapította, hogy azt nem szabad szó szerint értelmezni, mert 

szimbólumokban fogalmaz. Nézetei miatt a zsidó hitközség kitagadta, de ő elveit fel 

nem adva, a továbbiakban Amszterdam külvárosában élt nagy szegénységben, 

üvegcsiszolásból tartva fenn magát. Több egyetemre is hívták tanítani, de ő 
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ragaszkodott szellemi függetlenségéhez. Legfontosabb műve az Etika (erkölcstan) 

melynek leghíresebb mondata: „Az üdvösség nem az erény jutalma, hanem maga az 

erény” – azaz ne valamiféle túlvilági üdvözülés reményében legyünk etikusak, hanem 

azért, mert erkölcsösnek lenni jó. Ezt később József Attila így fogalmazta meg egyik 

versében: 

Mért legyek én tisztességes? Kiterítenek úgyis! 

Mért ne legyek tisztességes! Kiterítenek úgyis.  

                                                   (József Attila: Két hexameter) 

 

A felvilágosodás világképe, mozgalma 

 

A felvilágosodás gondolkodói éles társadalomkritikát fogalmaztak meg. Tagadták a 

feudális (születési) kiváltságokat, elítélték a társadalmi igazságtalanságokat. 

Többségük antiklerikális (egyházellenes) volt, üldözték a babonát, a vakhitet. 

Egyenlőségen és szabadságon alapuló társadalmat hirdettek, amelynek jelszavait a 

francia forradalomban fogalmazták meg: Szabadság, Egyenlőség, Testvériség! 

A felvilágosodás mozgalma Angliából indult ki, a szabadkőművességgel. A 

szabadkőművesség kezdetben jótékonysági tevékenység volt, később politikai 

mozgalommá vált, a szabadkőműves páholyokban gyülekeztek a társadalmi haladás 

hívei. A kőműves elnevezéssel arra utaltak, hogy nem rombolni, hanem építeni 

akartak, mint Isten. A szabadkőművesség máig élő mozgalom, kezdeteiről érdekes 

képet fest Szerb Antal A királyné nyaklánca című regénye. 

 

Fogalmak: ráció, racionalizmus, szenzualizmus, tabula rasa, demitizál, antiklerikális 

 

A FRANCIA FELVILÁGOSODÁS 

 

 

A francia felvilágosodás mozgalma 

 

A felvilágosodás a franciák nagy százada, a haladó eszmék Párizsból sugároznak szét 

Európába. A konzervatív államok igyekeznek ezt megakadályozni, de nem sikerül; 

már csak azért sem, mert az európai művelt rétegek szalonnyelve a francia. A francia 

felvilágosodás kulcsszavai: racionalizmus, szabadgondolkodás, antifeudalizmus, 
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antiklerikalizmus, tolerancia (türelem). Feltétlenül hisznek az ész, a nevelés 

mindenhatóságában. 

A francia filozófia jelentős alakja Montesquieu, egyik fő műve A törvények 

szelleme.  Társadalomtudományi mű, melyben megfogalmazza az optimális 

társadalmi berendezkedést. Szerinte ez az angol alkotmányos monarchia. A hatalmi 

ágakat szét kell választani  törvényhozó (parlament) és végrehajtó hatalomra (király 

és miniszterek),  valamint bíróságra, hogy ne alakuljon ki egyeduralom. Az amerikai 

alkotmányt Montesquieu szellemében alkották meg, és ezen alapulnak a mai polgári 

demokráciák is. A francia felvilágosodás nagy vállalkozása volt az Enciklopédia, 

melyben az egyes tudományok felhalmozott ismereteit foglalták össze. A szerkesztők 

(Diderot és D’Alambert) a racionalista filozófia szellemében dolgoztak. A francia 

filozófiának több áramlata volt, ekkor jelentek meg a materialista, sőt ateista 

(istentagadó) gondolkodók, mint például Holbach, aki tagadta Isten létét, azt 

mondta, hogy a világon minden az anyag körforgására épül, ezt nevezte a lét nagy 

láncolatának. Holbach nagy hatással volt Csokonai Vitéz Mihályra.  

Voltaire mellett a másik legnagyobb hatású gondolkodó Jean-Jacques Rousseau 

volt, 

 

 

 a francia felvilágosodás egyik vezéralakja. Bár nézetei nem mindig állták ki az idők 

próbáját, nagy hatással volt az európai gondolkodókra, művészekre. Egyik fontos 

műve a dijoni akadémia pályázatára írt tanulmánya:  „Rontott-e avagy javított az 

erkölcsökön a tudományok és művészetek újraéledése” (1749) Rousseau szerint a 

civilizáció fejlődésével a tudományok és a művészetek gazdagodtak, de az emberi 

erkölcsök nem javultak, sőt, romlottak. Levonja a konklúziót, s kiadja a jelszót: 

„Vissza a természethez!” Rousseau filozófiájára a természetkultusz, a civilizációkritika 

és a kultúrpesszimizmus jellemző. A társadalmi egyenlőtlenség eredetéről…című 

tanulmányában kifejti, hogy az ember természettől fogva jó, és a társadalom rontja 

meg. Az egyenlőtlenség oka a magántulajdon, mert annak következtében az önérdek a 
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közérdek fölé kerül.  Társadalmi szerződés című művében, mely a francia forradalom 

alapműve lett, a népfelség elvét hirdeti. A legfőbb cél, hogy az állam legyen szabad 

polgárok szabad szerződése, s meghirdeti az egyenlőség elvét. Teljes egyenlőség 

azonban csak diktatúrával valósítható meg, az egyéni szabadságjogok 

megnyirbálásával.  Ennek veszélye az etatista (rendpárti) politika, mely korlátozza a 

személyes szabadságjogokat, mint ahogy az be is következett a forradalmi diktatúra 

időszakában. Voltaire, aki liberális elveket vallott, vitába szállt Rousseau-val, és a 

szabadságot előbbre valónak tekintette az egyenlőségnél. Rousseau korszakalkotó 

műve az Emile, amely forradalmi szemléletváltást hozott a pedagógiában. Rousseau 

elképzelése szerint a gyermek partner a nevelésben, akit kezdetben a természetben 

kell nevelni természetes erkölcsökre, a szellemi nevelést csak jóval később szabad 

elkezdeni. Ellenzi a testi fenyítést. A tanár feladata, hogy ne büntetéssel, hanem 

mértéktartó irányítással terelgesse helyes útra a gyereket. Rousseau még életében 

legendává vált, Ermenonville, ahol lakott, zarándokhely lett a felvilágosodás hívei 

között. 

 

Fogalmak: tolerancia, ateista, etatista 

 

A FELVILÁGOSODÁS IRODALMA 

 

A felvilágosodás irodalmi jelentősége 

 

A felvilágosodás a modern polgári irodalom kezdete, írónak lenni már tisztes polgári 

hivatást jelent, amivel pénzt lehet keresni. Ekkor teremtődnek meg a polgárosult 

irodalom feltételei, irodalmi folyóiratok jelennek meg, a nyomtatott sajtó egyre 

szélesebb körben népszerűsíti az irodalmat. Irodalmi társaságok alakulnak, létrejön 

az irodalomkritika. A polgárságnak kezdetben nincs önálló stílusa, a felvilágosodást 

két új irányzat fémjelzi, a klasszicizmus és a szentimentalizmus. Ebben a korban 

tovább él a barokkból kinőtt rokokó is. 

 

A klasszicizmus 

 

A klasszicizmus a 17. században jött létre, majd a felvilágosodás egyik vezető irányzata 

lett. Nincs önálló esztétikája, az antik, görög-római művészetet utánozza. Boileau, a 
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klasszicizmus vezető esztétája az Art Poetique c. művében fogalmazza meg a 

klasszicizmus alapelveit. Arisztotelész Poétikájából indul ki, de dogmává merevíti azt, 

pl. a tragédiában kötelezővé teszi a hármas egység szabályát. Másik híres esztéta 

Winckelmann, aki szerint a görög művészet „nemes egyszerűségét” kell követni. A 

klasszicizmus a barokk ellenhatásaként jött létre, annak irracionalizmusa és 

túldíszítettsége helyett a racionalitáson, a szerkezeti harmónián van a hangsúly. A 

klasszicizmus a reneszánsz humanista irodalom folytatása. 

A klasszicizmus esztétikája normatív, aprólékos szabályokba foglalja a művészeteket. 

Megkülönböztet felsőbb- és alsóbb rendű műfajokat, stílusokat. Felsőbbrendűek a 

verses, patetikus, klasszikus műfajban íródott művek: tragédia, elégia, óda, 

epigramma, episztola, eposz. Alsóbbrendűek a prózai művek, a népies stílus. 

Eszményük a fegyelmezett, racionális, világos stílus és forma. Ebben az időszakban 

zajlanak a nyelvújítások, melyeknek célja egy csiszoltabb irodalmi nyelv 

megteremtése, s ebben a klasszicisták élen jártak. A klasszicista irodalom stílusára az 

emelkedett, választékos kifejezésmód, a „fentebb stíl” jellemző. Kedvelik az 

antikizálást, a görög-római mitológiai elemek alkalmazását, az időmértékes verselést. 

A klasszicizmusra a nagy műgond, a gondosan felépített kompozíció a jellemző. A 

téma gyakran elvont, egyetemes emberi, a nemzeti és egyéni jelleg háttérbe szorul, a 

költő egyénisége kevéssé érvényesül. A klasszicista irodalom moralizáló (erkölcsi 

tanítást tartalmazó) és didaktikus.  

A klasszicista építészet legszebb példái a párizsi Pantheon, a londoni British Museum, 

a budapesti Nemzeti Múzeum, amit Pollák Mihály és az Esztergomi Bazilika, amit 

Hild József tervezett. A klasszicista építészet hozta létre az európai nagyvárosok 

rendezett képét, a sugárutakat, a mértékletes ornamentikájú városi palotákat. 

 

A szentimentalizmus 

 

A szentimentalizmus az érzékenység irodalma. Nincs önálló esztétikája, ezért csak 

stílusirányzatnak nevezzük. A szentimentalista műveket elsősorban a közös 

gondolatiság köti össze: antifeudalizmus, a társadalmi előítéletek elleni tiltakozás, az 

érzelmek lázadása, az egyéniség tisztelete. Újdonsága: az ember belső világára helyezi 

a hangsúlyt, szakít a klasszicizmus racionalizmusával, ebben a romantika előfutára, 

preromantikának is szoktuk nevezni. Érzelemkultusz, vallomásosság, részletező 

hangulat kifejezés, a túlcsorduló érzelmek jellemzik. Sokszor ok nélküli sóvárgás, 
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elvágyódás, szerelmi bánat, a mostoha sors miatti panasz, a mulandóság érzete a 

téma. Hangneme melankolikus (szomorkás), borongós, melodramatikus (érzelgős). A 

téma gyakori eleme a természet, mint menedék a magányos ember számára. Gyakran 

von párhuzamot a természet és az emberi világ között, a természetbe vetíti ki az 

érzelmeket, vagy a természet és a civilizáció ellentétét hangsúlyozza. Jellegzetes 

mondatforma a felkiáltás, megszólítás. Gyakran él az indulatszókkal. (ah, óh, jaj) Új, 

szubjektív műfajokat hoz létre, az én-regényt, a naplóregényt, a levélregényt. Az egyes 

szám első személyű vallomások dominálnak benne, a túlcsorduló érzelmek 

részletezése. 

 

Fogalmak: normatív, moralizál, melankolikus, melodramatikus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A FELVILÁGOSODÁS KORI REGÉNY 

 

 

A regény előzményei 

 

A polgári regény a felvilágosodásban született meg, előzményei a verses nagyepikából 

az eposzok, a prózából az ókori és középkori regények. Az eposzban még kötelező volt 

a mitológiai keret, a regény ezzel már szakít, de a fantasztikumot még sokáig 

megtartja. Míg az eposzok hőse mindig nagyformátumú hérosz, a polgári regény már 

hétköznapi embereket vonultat fel. Az első polgári regényt Cervantes írta még a 17. 

században, Don Quijote címmel. Ez egy új műfajt teremtett, a pikareszket vagy 

utazóregényt. Hőse a pikaró (csavargó), a regény cselekménye az ő kalandjainak 
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sorozata. Itt még nincs jellemfejlődés, a hangsúly a külső eseményeken van. A Don 

Quijote a középkori lovagi eposzok paródiája, hőse anakronisztikus (nem a kornak 

megfelelő), mert nem a jelenben él, hanem a középkori lovagvilágba képzeli magát, 

ebből fakad a regény komikuma. A Don Quijotéval Cervantes későbbi művekre is 

hatott, anakronisztikus hősökkel a magyar irodalomban is találkozunk, Arany János 

Toldi estéjében és Mikszáth Kálmán Új Zrínyiászában. 

 

A felvilágosodás kori regény 

 

A felvilágosodás kori regény a pikareszkből nő ki, de gondolatilag elmélyíti azt. A 

cselekmény még sokszor a hős utazásaira épül, de a szereplők már belső utat is 

bejárnak, többnyire a megismerés útját. A regény tehát filozofikusabbá válik. A 

felvilágosodás kori regénynek két változata van, a klasszicista és a szentimentalista 

regény. Míg a klasszicista regények a hős külső világát, a környező társadalmat 

vizsgálják, a szentimentalisták az egyén belső világa felé fordulnak. A klasszicista 

regény műfajai a robinzonád, a tézisregény, a társadalomszatíra és a fejlődésregény. A 

szentimentalista regényé az én-regény, naplóregény és levélregény. 

A robinzonád vagy szigetregény a civilizáción kívül rekedt hős kalandjairól szól, 

arról, hogy hogyan próbálja túlélni a fizikai-lelki megpróbáltatásokat. A műfajt Defoe 

teremtette meg Robinson Crusoe című regényével. 

A tézisregény valamilyen tézist, filozófiai tételt igazol vagy cáfol, a hős utazása során 

változik a világról kialakult képe, a megismerés útját járja be. Ilyen mű Voltaire 

Candide-ja. 

A társadalomszatíra kalandos cselekménye a kialakult civilizáció torzulásait festi 

le, a kíméletlen humor eszközével. A szatíra olyan mű, amely társadalmi 

visszásságokat ostoroz, gúnyol ki. Ilyen mű Swift Gulliverje.  

A fejlődésregény (németül: Bildungsroman) a felvilágosodás kori regény legfejlettebb 

típusa. A hős már jellemfejlődésen megy keresztül, utazásai során személyisége 

kiforr, kiteljesedik. Ilyen mű Fielding Tom Jones és Goethe Wilhelm Meister című 

regénye. 

 

 

A szentimentalista regény 
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Míg a klasszicistákat a külső világ érdekelte, a szentimentalista írók az ember belső, 

lelki élete felé fordultak. Ők fedezték fel, hogy az ember két világban él: a külsőben 

(társadalom) és a belsőben (szubjektum). Szerintük a külső világ elnyomja az ember 

belső világát, természetes ösztöneit, érzelmeit. Céljuk ennek a belső világnak a 

felszabadítása. Intim műfajokat teremtettek, a szentimentalista műre az egyes szám 

első személyű, szubjektív vallomás, a belső monológ, a túláradó érzelmek jellemzők. 

Híres szentimentalista regények: Sterne: Érzelmes utazás, Rousseau: Új Heloïse, 

Montesquieu: Perzsa levelek, Goethe: Werther. 

 

Fogalmak: pikareszk, anakronisztikus, robinzonád, tézisregény, társadalomszatíra 

 

 

DANIEL DEFOE: ROBINSON CRUSOE 

(1719) 

 

Irodalmi előzményei 

 

A regény irodalmi előzményei a pikareszkek, illetve az útleírások. A kereskedelem 

fejlődésével, Amerika felfedezésével kitágult az ismert világ, egzotikus tájak nyíltak 

meg az európai olvasók előtt. A kor népszerű műfaja volt az útleírás, ennek 

gondolatilag elmélyített változata a Robinson Crusoe. A felvilágosodás kori irodalom 

kedvelt témája a természet és a civilizáció ellentéte, szembeállítása. Sokan, köztük 

Rousseau, a francia filozófus úgy vélték, a természeti népek boldogabbak, mert 

ösztöneiknek, érzelmeiknek engednek, míg a civilizáció gúzsba köti az embert. Defoe 

egy lakatlan szigetre veti hősét, s így a civilizáció embere szembesül mindazzal a 

fizikai és lelki nehézséggel, amelyeket le kell győznie, hogy túlélhesse a 

számkivetettséget. 

 

Az elbeszélő 

 

Defoe elidegeníti magától a történetet, Crusoe kalandjait mint valóban 

megtörténteket meséli el. Fiktív elbeszélőt választ, magát a hőst, aki kettős szerepben 

van jelen. A regény egyik elbeszélője az öregedő, visszaemlékező Robinson, a másik a 
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fiatal, naplót író. Ez az egyes szám első személyű előadásmód kiválóan alkalmas arra, 

hogy az olvasó közel kerüljön a hőshöz, közvetlen részese legyen az ő élményeinek. 

       

 

Cselekmény-és időszerkezet 

 

A regény szerkezete a pikareszkek cselekményformálását követi, de időszerkezete 

összetett. A visszaemlékező Robinson szövege retrospektív (visszatekintő), a jelen 

távlatából értékeli a múltat és fiatal kori önmagát. A fiatal naplóíró szövege 

kronologikus, a szigeten eltöltött éveket időrendi sorrendben meséli el. Ez a kettős 

elbeszélés és időkezelés tehát alkalmas arra, hogy egyszerre lássuk a fiatal, még 

kialakulatlan, s az öregedő, már érett hőst. Crusoe előtörténetét röviden foglalja 

össze, részletesen a szigeten töltött 28 évet meséli el. 

 

Robinson külső-belső útja 

 

A regény már nem pusztán útleírás, a cselekmény során a hős változik, világképe, 

jelleme átalakul. Két utat jár be: egy külsőt és egy belsőt. Külső útja kalandok 

sorozata, illetve harca a túlélésért a lakatlan szigeten. Robinsonnak szembe kell 

néznie a természet adta nehézségekkel, de a magány terhével is, komoly 

határhelyzetbe kerül. Az új körülmények között nem omlik össze, racionálisan 

gondolkodva lakhatóvá teszi maga számára a szigetet, és értelmes tevékenységekkel 

köti le energiáit. A szigeten töltött évek alatt bejárja a civilizáció útját, fizikailag és 

lelkileg is leköti magát, nem vadul el. Természet és civilizáció vitájában Defoe a 

civilizáció mellett teszi le voksát. Robinson a klasszikus polgár archetípusa, aki 

tehetségével, szorgalmával boldogul a nehéz körülmények között is. Megpróbáltatásai 

során egy hosszú belső utat is bejár, a fiatal, felelőtlen kalandorból erkölcsös, teremtő 

emberré válik. 

 

A robinzonád 

 

A Robinson Crusoe műfajteremtő mű, a címből vonták el az irodalomelméleti 

fogalmat, a robinzonádot. A robinzonád olyan alkotás, melyben a hős a civilizáción 

kívül, többnyire egy lakatlan szigetre vetődik, s ott a túlélésért harcol. Modern 
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robinzonád például William Golding A legyek ura című regénye, amely egy lakatlan 

szigetre sodródott iskoláscsapat emberpróbáló kalandjait mondja el. Robinson 

Crusoe-val ellentétben a gyerekek többsége elvadul, elembertelenedik. Golding a 

robinzonád műfaját arra használja fel, hogy a 20. századi diktatúrák kegyetlen világát 

bemutassa. 

 

 

JONATHAN SWIFT: GULLIVER 

(1726) 

 

 

Témája, műfaja 

 

 „Olvasása közben az ember mélyen szégyelli, hogy ember” – írja Szerb Antal, s való 

igaz, Swift Gulliverje talán a legkeserűbb szatíra az emberi társadalomról. Rendkívül 

sötét képet fest az emberi hibákról, bűnökről. Témája a civilizáció bemutatása, az 

ember jellemzése. Utazóregény és társadalomszatíra egyben. Az első három könyv a 

társadalomszatíra, melyekben a létező valóság torzított tükrét adja, a negyedik könyv 

(a Nyihahák országa) pedig utópia egy tökéletesnek képzelt világról. 

 

Az elbeszélő 

 

Az elbeszélő maga Gulliver, a főszereplő, az ő változó szemszögén keresztül látjuk a 

világot. A naiv, büszke angol polgárból a mű végére elkeseredett ember lesz, aki 

mindenből kiábrándult, már szinte cinikus nézeteket vall.  

 

 

 

 

Valóság és fantasztikum kapcsolata 

 

Cselekménye a fantasztikum és valóság síkjain váltakozik, Swift egy képzeletbeli 

utazást ír le kitalált helyszíneken. A fantasztikum szerepe kettős: egyrészt izgalmas 

kalandokat nyújt az olvasónak, megmozgatja a fantáziáját, másrészt a valóság torz 
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tükre, hiszen a fantasztikus helyszíneken a létező társadalmak jellemzőit ismerjük fel. 

A swifti szatíra írói eszköze a kicsinyítés (Lilliput) és a nagyítás (óriások földje). Ez a 

torzító tükör az értékek relativitására, viszonylagosságára hívja fel a figyelmet. Swift a 

legképtelenebb dolgokat objektív hangon meséli el, mintha valóban megtörténtek 

volna, s ez a hangnem és cselekmény közötti feszültség a humor másik forrása. 

 

Civilizációkritika 

 

Az első három könyv tehát társadalomszatíra, melynek célja éles civilizációkritika, az 

emberi (s ezen belül az angol) társadalom kegyetlen kifigurázása. Az első könyv 

Lilliput, a törpék országának bemutatása, valójában az angol társadalom szatírája. 

Lilliput értékrendje torz, Gulliver mindenhol korrupciót, középszerűséget, 

kicsinyességet, fanatizmust talál. Kigúnyolja a politikusokat, a közigazgatást, még az 

uralkodót is. Lilliputban Gulliver az óriás szemszögéből, felülről és kívülről látja a 

hibákat, s Swift megjátszott naivitással úgy tesz, mintha Gulliver nem is venné észre, 

hogy imádott Angliája tükörképét látja Lilliputban. Az angol polgári demokrácia 

jelszava: „The right man on the right place.” – „A megfelelő ember a megfelelő 

helyre.” Erre a jelszóra cáfol rá Lilliput társadalma, ahol a valódi erények egyáltalán 

nem érvényesülhetnek. 

A második könyvben, az óriások földjén a fordított tükörképet látjuk. Itt Gulliver a 

törpe, s az egyébként jóindulatú, humánus világban ő válik nevetségessé. Itt minden 

kis hibát felnagyítva lát, és saját országát, Angliát tökéletesnek állítja be. Az óriások 

királyával folytatott eszmecseréjében vendéglátóit elmaradottnak tartja, s dicsekszik a 

„fejlett” Anglia eredményeivel. Azonban minden relatív, Swift az óriások királyának 

szájába adja az európai civilizáció éles és kegyetlen kritikáját: 

„Egy másik audiencia alkalmával őfelsége azon fáradozott, hogy summázza 

mindazt, amit hazámról előadtam: […] Te a világ legszebb dicshimnuszát mondtad 

el itt nekünk hazádról. Napnál világosabban bizonyítottad, hogy a butaság, a 

naplopás és bűnözés azok a feltétlen követelmények, melyek nélkül nálatok senki 

sem lehet törvényhozó. […] Egyáltalán nem derült ki az általad előadottakból, van-e 

egyáltalában olyan állami pozíció nálatok, melyek betöltéséhez valami tudás vagy 

képesség igényeltetik.[…] mindezekből nem tudok más következtetést levonni, mint 

hogy dicső hazád szülötteinek zöme a nyomorult és visszataszító férgek 

legkártékonyabb fajtája…” (Szentkuthy Miklós fordítása) 
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A harmadik könyv Laputáról, a repülő szigetről szól, ez a rész a tudomány és filozófia 

szatírája. A tudósok és filozófusok elszakadtak a valóságos társadalmi problémáktól, 

öncélú, értelmetlen elméleteket gyártanak, miközben az emberek nyomorognak. 

Különösen keserű szatíra ez, hiszen Swift abban a korban nyújt lesújtó véleményt az 

emberi szellem alkotásairól, amely kor magát a fény, az értelem századának tartja. 

A negyedik könyv cselekménye a Nyihahák országában játszódik, ez a rész egyszerre 

szatíra és utópia. Itt a lovak bölcsek, humánusak, velük szemben a jehuk (emberek) 

undorító, alantas lények. A Gulliver már-már cinikus véget ér – a főhős úgy látja, 

hogy az állatokban több emberség van, mint az emberekben.  

 

Swift hatása 

 

A swifti társadalomszatíra nagy hatással volt az európai irodalomra, benne a 

magyarra. A Gulliver hatása mutatható ki Karinthy Frigyes regényeiben (Utazás 

Farmeidóba, Capillária), illetve a modern Gulliverben, Szathmáry Sándor Kazohínia 

című regényében. 

 

 

VOLTAIRE: CANDIDE 

(1759) 

 

Voltaire jelentősége 

 

 

Eredeti neve Francois – Marie Arouet.  Nagypolgári családban született, jezsuita 

iskolákban nevelkedett, de később egyházellenességével tűnt ki. „Tipord el a 

gyalázatost!” – volt antiklerikális jelszava. Fiatalon összeütközésbe került egy 

arisztokratával, a Bastille-ba zárták, majd Angliába száműzték. Három évet töltött 

a szigetországban, ahol találkozott az angol felvilágosodás nagyjaival. Nagy 



Vass Judit: Irodalom 9. 

 155 

hatással volt rá a fejlett angol demokrácia és filozófia, többek között Locke 

szenzualizmusa. Uralkodók keresték barátságát, így töltött három évet 

Potsdamban, Nagy Frigyes, porosz király udvarában. II. Katalin orosz cárnővel is 

levelezett. Franciaországban azonban nem nézték jó szemmel tevékenységét. A 

francia-svájci határon, Ferney-ben lakott, hogy üldözői elől bármikor 

megszökhessen. A katolikus egyház nem hagyta, hogy keresztény temetést 

rendezzenek neki. Voltaire liberális nézeteket vallott, leghíresebb mondását 

gyakran idézik: „Egy szavával sem értek egyet, de mindhalálig harcolok, hogy 

mondhassa.” Ez a másképp gondolkodóval szembeni tolerancia az, amely egy igazi 

demokratára jellemző. 

 

A Candide témája, műfaja  

 

A regény  cselekménye Candide kalandos utazása valóságos és fantasztikus 

világokon keresztül. Témája a korabeli világ bemutatása, társadalomkritika. 

Utazásai során a hős különböző társadalmakat ismer meg, s elkeserítő 

tapasztalatokat szerez a kialakult civilizációról, az emberi természetről, akárcsak 

Gulliver Swift regényében. A Candide tézisregény és társadalomszatíra, groteszk 

humor jellemzi. Ahogyan Swift, Voltaire is objektív hangon meséli el a 

legabszurdabb történéseket, hangneme végig ironikus. 

 

Filozófiai háttere 

 

Voltaire jól ismeri korának filozófiáit, melyek közül legnagyobb hatással Locke 

szenzualizmusa volt rá. Candide útján a locke-i gondolatok testesülnek meg: a hős 

tabula rasával indul: a regény elején még tudatlan ifjú, majd a mű során bejárja a 

megismerés útját, gondolkodni, kételkedni tanul. Ismereteit tehát személyes 

tapasztalatok útján szerzi. Három másik filozófia hatása is kimutatható a 

regényben. Az egyik Leibnizé, aki szerint a világon mindennek megvan a maga 

ésszerű oka, semmi sem véletlen, minden úgy van jól, ahogy van. Ezt a nézetet 

figurázza ki Voltaire Pangloss optimizmusában, mely szerint ez a világ a 

legeslegjobb világ. Pangloss tehát a leibnizi filozófia paródiája. Vele szemben áll 

Martin, akiben a manicheista tanok paródiája testesül meg. A manicheizmus azt 

vallja, hogy a világot két erő mozgatja: a Jó és a Rossz. Martin a regényben 
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Pangloss ellenpontja, szerinte minden a lehető legrosszabb ezen a világon. 

Voltaire Rousseau természetkultuszát is kifigurázza a fülesek országában, ahol 

lányok majmokkal szeretkeznek. Voltaire nem hisz a romlatlan természet 

rousseau-i elméletében, a természeti népeket és a civilizáltakat is kritikus 

szemmel ítéli meg. 

 

Candide külső-belső útja 

 

Candide a mű során külső és belső utat is bejár. Külső útja kalandok sorozata, 

melyek során bejárja az egész világot, keresi Kunigundát, hogy végre egymáséi 

lehessenek. Ez az út remények és csalódások sorozata, a megpróbáltatások során 

Kunigunda elzüllik és megcsúnyul, Candide maga is hozzáromlik a világhoz, 

megöregszik, s mire egymásra találnak, a szerelem elmúlik. Az utazás során 

Candide hosszú belső utat tesz meg: a naiv, tudatlan fiúból tapasztalt, érett férfi 

lesz. Neve beszélőnév, egyszerre jelenti azt, hogy jámbor, illetve kíváncsi. Szellemi 

útja első fázisában Pangloss életfilozófiáját hiszi, miszerint a világon minden a 

legeslegjobban van. Ezt az optimizmust rombolják le fokozatosan a világban 

tapasztaltak. Miután elűzik Vesztfáliából, Candide-nak rá kell jönnie, hogy nem 

egyenrangú, amikor erőszakkal besorozzák katonának, meg kell tanulnia, hogy 

nem szabad.. A háborúban szembesül az ember vadállati kegyetlenségeivel, a 

lisszaboni földrengés során az emberi tudatlansággal és babonával. Itt következik 

be az első jelentős fordulat Candide gondolataiban, itt kezd el kételkedni Pangloss 

filozófiájában. Felteszi a kérdést: „Ha ilyen a legeslegjobb világ, milyenek a 

többiek?” Keserű tapasztalatait felerősíti Kunigunda és az öregasszony története, 

kegyetlen élményeik. Közben Candide kétszer is öl, először önvédelemből, 

másodszor már előre megfontoltan, azaz elveszíti ártatlanságát, bűnössé válik. 

Utazása során egy utópisztikus világba csöppennek, Eldorádóba, a gazdagság és 

béke országába. Ez a hely a világtól hermetikusan elzárt világ, ahol ideális 

állapotok uralkodnak, úgy tűnik sikerül távol tartani minden rosszat. Candide 

mégis elkívánkozik Eldorádóból, mert hiányolja Kunigundát. A voltaire-i kritika 

tehát azt sugallja: a puszta gazdagság és gondtalan élet nem elég a boldogsághoz. 

Eldorádó antitézise (ellentéte) a regényben Szurinam, ahol minden rossz, 

Candide-ot kifosztják. Új tanítója Martin lesz, a manicheista, aki szerint a világon 

minden rossz. Franciaországba érve Voltaire iróniája kegyetlen gúnyba csap át, 
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Martin cinikus szavai éles kritikát adnak a jelen korról: „ a legelső foglalkozás a 

szerelem, a második a rágalmazás, a harmadik az üres locsogás.” Itt teszi fel 

Candide a létfilozófiai kérdést először: „De hát akkor – mondta Candide – mi 

végből teremtették a világot? - Hogy legyen min mérgelődnünk – válaszolt 

azonnal Martin.” Candide-on azonban nem uralkodik el Martin pesszimizmusa, s 

még mindig hiszi, hogy az akarat szabad, s tovább megy, hogy megtalálja 

Kunigundát. Később azonban, látva Európa torz erkölcseit, azt mondja: „Hejh, 

kedves Martin, de igaza van! Minden csak balhit és nyomorúság.” Ez a regény 

gondolati mélypontja, ahol Candide végleg megtagadja Pangloss filozófiáját, 

vagyis az élet értelmét. Már csak egy boldogságot tud elképzelni, ha megtalálja 

Kunigundát. A regény végén Konstantinápolyban találkoznak össze a szereplők, 

életútjuk itt fonódik újra össze. Candide becsületből elveszi feleségül Kunigundát, 

aki megcsúnyult, megöregedett, és házsártosságával kínozza. Mivel sem Pangloss, 

sem Martin filozófiája nem elégítette ki Candide-ot, egy dervistől kérdezi meg, mi 

értelme az emberi életnek. A dervis fatalista választ ad: „Olyan mindegy – felelte a 

dervis - , jól vagy rosszul élünk-e a földön.” (Fatalista az, aki nem hisz a szabad 

akaratban, s abban, hogy az ember maga irányíthatja sorsát. A fatalista szerint az 

emberi életen a végzet uralkodik.) Candide-ot ez a válasz sem elégíti ki, s végül egy 

öreg török életfilozófiája nyugtatja meg, aki az élet értelmét a munkában találta 

meg: „a munka pedig jó arra, hogy messze tartson tőlünk három nagy bajt: az 

unalmat, a bűnt, a szükséget.” Candide és barátai e szerint az elv szerint folytatják 

életüket, a meddő filozofálás helyett a tevékeny életet választva. A regény utolsó 

mondata – „De vár ám a munka a kertben.” – egyszerre optimista és pesszimista 

befejezést ad a műnek. A kert az értékteremtő élet metaforája, de egyben a világtól 

való elkülönülésé is. Candide-nak le kellett mondania arról, hogy a világot 

megváltoztassa, de megmaradt számára az a hit, hogy saját kis világán belül 

értelmes életet élhet. 
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JOHANN WOLFGANG GOETHE 

1749-1832 

 

Élete  

 

 

Goethe gazdag polgárcsaládban született, Frankfurtban. Strassburgban jogot tanult, 

egyetemi évei során megismerkedett a szellemi élet jelentős alakjaival. Fiatalon 

eljegyezte magát az irodalommal, első jelentős műve, a Werther még a 

szentimentalizmus jegyében íródott, 1774-ben jelent meg. 1775-től a weimari 

hercegség pénzügyminisztere volt, itt szövődött élete nagy szerelme Stein bárónéval. 

Közel tíz évi hivatali munka után belefáradt a politikába, és Itáliába utazott, ahol két 

évet töltött a művészeteket tanulmányozva, s az irodalomnak szentelve idejét. Ekkor 

következett be pályáján a klasszicista fordulat. 1788-tól haláláig újra Weimarban élt 

és dolgozott, a kulturális intézményeket vezette. Öregkorában vette feleségül fia 

anyját, a 23 éves Christiane Vulpiust. Egy ideig a német klasszika másik jelentős 

alakja, Friedrich Schiller is Weimarban élt, irodalmi barátságuk közös műve a 

Xéniák, a szatirikus epigrammák, illetve levelezésük.  

 

Jelentősége 
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Goethe a felvilágosodás, s azon belül a német klasszika legegyetemesebb alkotója. 

Költő, prózaíró és drámaíró, de szépirodalmi művein túl jelentősek tanulmányai és 

aforizmái is. Sokat elmélkedett a művészet mibenlétéről, esztétikai fejtegetései máig 

hatóan jelen vannak az irodalmi tudatban. Ő alkotta meg a világirodalom 

(Weltliteratur) szót, írói témái mindig egyetemesek: általános, a nemzetin túli 

élményeket fogalmaz meg. Saját magát világpolgárnak (kozmopolitának) tartotta, s 

azt írta: „Költő vagyok, itt Weimarban honos.” Nagy hatással volt a magyar 

irodalomra, többek között Kazinczy Ferencre, aki hasonló gondolatot fogalmazott 

meg egyik epigrammájában. „Nékem az emberiség s Pest-Buda tája hazám.” 

 

Művei 

Lírai művein túl írt regényeket, a legjelentősebbek a Werther, a Vonzások és 

választások és a Wilhelm Meister. Drámai művei közül a Faust emelkedik ki.  

 

Goethe: Werther 

(1774) 

A Sturm und Drang  

 

Goethe ifjú kori művei a Sturm und Drang jegyében fogantak, ami a német 

szentimentalizmus mozgalma volt. Elnevezését („Vihar és rángatózás”) Klinger 

azonos című drámájáról kapta, melynek hőse a társadalom kereteit feszegető lázadó. 

A német szentimentalizmust szokás preromantikának is nevezni, mert érzelem- és 

természetkultuszával a romantika elődje volt. Céljuk a haladó nemzeti irodalom 

megteremtése volt, a mozgalom nyitányát a Werther jelentette. 

 

A regény témája, műfaja 

 

A regény cselekménye Werthernek, a tehetséges, de tragikus alkatú fiatalembernek az 

útját követi nyomon. Végigkísérjük vívódásait egészen öngyilkosságáig. A mű témája 

lélektani, Goethe azt boncolgatja, mi vezetett Werther tragédiájához. Műfaja 

összetett: egyrészt anti-fejlődésregény, hiszen a hős személyiségének szétesését 

mutatja be, másrészt szentimentalista én-regény, egyes szám első személyű, 

szubjektív vallomás. A hangsúly nem a külső eseményeken, hanem a hős érzésein, 

reflexióin, önreflexióin van, ez adja napló jellegét.  
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Cselekmény-és időszerkezet 

 

A műidő körülbelül fél év, az eseményeket májustól decemberig követjük nyomon. Az 

időszerkezetnek szimbolikus jelentése van: tavaszból télbe fordul az idő, a hangulat 

egyre komorabb, tragikusabb. Ezt Werther olvasmányai is hangsúlyozzák: a mű elején 

még Homérosz idilli eposzát olvassa, a végén pedig a borongós Ossziánt. A két eposz 

két ellentétes világ, élet és halál ellenpontjai, jól tükrözik Werther világképének 

elkomorodását. A regény tehát a harmóniából a diszharmóniába tart. 

 

Werther külső-belső útja 

 

A cselekmény külső eseményekben szegényes, a hangsúly a belső, lelki történéseken 

van. Werther a városból, a kötöttségek elől vidékre menekül. Élvezi az életet, a 

természetet, barátságokat köt és fest. Új élete harmonikusan indul, világképe derűs, 

nyugodt. Ebben a kiegyensúlyozott lelkiállapotban a fordulópontot a Lottéval való 

találkozás jelenti. Kezdetben kettejük kapcsolata a lelki hasonlóságon nyugvó 

barátság, de amikor Wertheren elhatalmasodik a szerelem, a hangnem tragikussá 

válik, hiszen Lotte másnak a jegyese. A Werther nem tipikus szenimentalista regény, 

hiszen a szerelmeseket nem valamilyen társadalmi előítélet választja el egymástól. 

Lotte maga választja Albertet, akit szeret, és aki méltó a lányhoz – ezt Werther is 

elismeri. Albert Wertherrel ellentétben józan gondolkodású, kiegyensúlyozott alkat, 

aki empatikusan viszonyul a túlérzékeny fiatalemberhez. Hogy legyőzze reménytelen 

szenvedélyét, Werther elmenekül, visszamegy a városba, de már nem tudja régi életét 

élni. Visszautazik vidékre, hogy Lotte közelében lehessen. Képtelen a józan észre 

hallgatni, a reménytelen szerelem fixa ideává változik, s megindul a fiatalember 

személyiségének szétesése. Alkotó energiái elfogynak, már nem tud festeni, élete 

meddő vágyakozás Lotte után. Ez az önemésztő szenvedély patologikussá teszi, ez 

vezet az öngyilkossághoz. A tragédiáért Lotte is felelős, hiszen túl közel engedte 

magához Werthert, ezzel megnehezítette számára a szakítást. Werther belső útja 

valójában a lélek önpusztítása. 

 

Werther tragédiája 

 



Vass Judit: Irodalom 9. 

 161 

Werther tragédiájának oka belül, a személyiségben keresendő. A hős tehetséges, 

szenzibilis, művészi alkat, s épp ezért rendkívül sérülékeny. Már a regény elején 

vannak utalások rá, hogy a világgal való kapcsolata nem kiegyensúlyozott: „Ha látom 

a korlátokat, melyek az ember tevékeny és kutató erőit bilincsbe verik; ha látom, 

minden fáradozás mennyire csak arra irányul, hogy szükségleteket elégítsen ki, 

amelyeknek megint semmi más céljuk nincs, mint kolduslétünk 

meghosszabbítása…Visszatérek saját magamba, és egy világot találok!” ─ Werther 

a külső korlátok elől a lélekbe, az álmokba menekül, a belső szabadságot keresi, mert 

a világot börtönnek érzékeli, tipikus szentimentalista hős. Külső és belső világa között 

diszharmónia van. Az életben az eszményit, az ideálisat keresi, s mivel a valóság erre 

rácáfol, szenved. Lotte az ellentettje: bár ő is hallatlanul érzékeny, de az ő külső és 

belső világa harmóniában van, tevékeny életet él, a valóságban mozog. 

Werther halálának igazi oka nem a reménytelen szerelem, hanem tragikus 

személyisége, mely képtelen a világgal kompromisszumot kötni, elszakad a 

valóságtól, s ez önpusztításhoz vezet. Werther egyetemes jellem, nem pusztán 

szentimentalista hős: a külső és belső világot kiegyensúlyozni képtelen személyiség 

archetípusa, aki nem tudja a benne rejlő energiákat teremtő erővé formálni.  

 

A szentimentalizmus meghaladása 

 

Bár a Werther a Sturm und Drang nyitánya, a mű egyben a szentimentalizmus 

meghaladása, kritikája is. Legfőbb üzenete, hogy a külső világtól való teljes elszakadás 

tragédiához vezet. Ezt hangsúlyozza Werther holttestének naturalista leírása is: „Jobb 

szeme fölött lőtt a fejébe, agyveleje kiloccsant.” Az írói naturalizmus célja bemutatni, 

hogy a szellemből csak rút anyag marad, a valóság, amit Werther képtelen elfogadni. 

Ez egyben az öngyilkosság iszonyatát is hangsúlyozza. A maga korában a regényt 

betiltották, mert hatására többen öngyilkosak lettek, pedig a mű nem az életidegen 

magatartást, hanem az önpusztító szenvedély értelmetlenségét hirdeti. Goethe 

mindvégig távolságot tart hősétől, neki sikerült túljutni a válságon, a regénnyel kiírta 

magából a szentimentalizmust, és sikerült művészetté formálni a benne feszülő 

energiákat. Szabó Lőrinc, a regény fordítója verset írt a fordítás közben, címe: 

Werthert olvasva és mindíg (1938). A költő oly mértékig a mű hatása alá került, hogy 

szinte személyes sorsaként élte át Werther tragédiáját, de végül képes volt 

felülemelkedni a wertheri „betegségen”.  
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GOETHE: FAUST 

 

A Faust-legenda 

 

A  Faust legenda a 16. században, Németországban született, első változata egy 

népkönyvben jelent meg. Ebben Faust alkimista tudós, mágus, aki a titkos tudásért 

cserébe szövetséget köt az ördöggel. A szövetség értelmében az ördög megnyitja előtte 

a titkokat, s ezért Faust halála után az övé a lelke, vagyis elkárhozik. A sátánnal 

szövetséget kötő Faust archetípussá vált az irodalomban, számtalan későbbi mű hőse 

lett. Első irodalmi feldolgozása Shakespeare kortársától, Chrisropher Marlowe-tól 

ered, a dráma címe: Doctor Faustus. A Faust-legendára épülő további művek: 

Goethe:Faust, Madách Imre: Az ember tragédiája, Thomas Mann: Doctor Faustus, 

Mihail Bulgakov: A Mester és Margarita. 

 

Témája, műfaja 

 

Goethe műve Faustnak, a tudósnak az útkeresését követi végig. Gondolati mű, 

melyben létfilozófiai és morális kérdéseken van a hangsúly. A Faust-legendával egy új 

hőstípus született, a fausti ember. A fausti hős az Istentől elszakadt, kételkedő 

gondolkodó, aki megpróbálja a saját értelmére hagyatkozva megtalálni az élet 

értelmét. Hite megrendült, az ész segítségével próbál eligazodni jó és rossz között, 

keresi a boldogságot, az emberi lét célját. Hit és kétely között ingadozik, útja mély 

szellemi-lelki válságokon keresztül vezet. A fausti hős a nyugati kultúrkör jellegzetes 

alakja, már Hamletben is felsejlenek a vonásai.  

Goethe Faustja új műfajt teremtett, a drámai költeményt, mely szakít a klasszikus 

dramaturgiával, a drámai harc helyett filozófiai kérdéseken van a hangsúly. A drámai 

költemény lírai és drámai elemek ötvözete: a cselekmény téren és időn keresztül 

csapong, valóságos és fantasztikus helyszíneken. Színpadon nehezen előadható, 

inkább könyvdrámának íródik. Nevezzük emberiségkölteménynek és világdrámának 

is, mert hőse nemcsak önmagát, hanem az egész emberiséget is képviseli.   

 

Első rész 
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A dráma első része Faust és Mefisztó szövetségkötését, illetve Faust és Margit 

tragikus szerelmét jeleníti meg. A mű elején Faustot, mint öregedő tudóst látjuk, aki 

életét könyvek között töltötte, végigtanulta a tudományokat, de az élet nagy 

kérdéseire nem kapott választ. Úgy érzi, semmit sem tud, élete sivár, értelmetlen. Már 

az öngyilkosságra gondol, amikor megszólalnak a húsvéti harangok, s bár Istenben 

hinni már nem tud, a gyermekkori emlékek visszatartják az öngyilkosságtól. Ekkor 

jelenik meg Mefisztó, s felajánlja Faustnak, hogy minden kívánságát teljesíti a lelkéért 

cserébe. Szerződést kötnek, melyben Faust kiköti, hogy milyen feltételek mellett adja 

oda a lelkét. 

 

Faust: Ha egyszer így szólnék a perchez: 

oly szép vagy, ó maradj, ne menj!– 

Akkor bátran bilincsbe verhetsz, 

akkor pusztulnék szivesen! 

                                         (Jékely Zoltán fordítása) 

 

Faust tehát boldogságra vágyik, olyan pillanatra, amelyben értelmét látja a létnek. Ez 

a fausti pillanat, amit később „az emberség csúcsá”-nak nevez. Mefisztó kivezeti 

Faustot a valóságos életbe, hogy megrontsa, s ezzel az Úr teremtette világról 

bebizonyítsa, hogy értelmetlen. Faustot megismerteti Margittal, a fiatal és ártatlan 

polgárlánnyal, akit Faust Mefisztó segítségével elcsábít, azaz megront, majd elhagy. A 

tőle kapott portól Margit anyja meghal, a megesett lány szégyenében megöli 

gyermekét, ezért börtönbe vetik és halálra ítélik. Faustban feltámad a lelkiismeret, de 

Margit nem fogadja el a sátán segítségét, ezért bár meghal, nem kárhozik el.  

Az első részben Faust tehát beleveti magát az életbe, az élvezetekbe, pótolni akarja, 

mindazt, ami eddig hiányzott az életéből. Eddig megérteni akarta az életet, most 

megélni akarja. A puszta örömszerzés azonban nem elégíti ki, a boldogság önző 

keresése nemcsak Margit tragédiáját okozza, hanem megrontja magát Faustot is. Úgy 

tűnik, Mefisztónak sikerül elveszejtenie őt. 

 

Második rész 
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A második részben Mefisztó kivezeti Faustot a nagyvilágba. Kitágul a tér és az idő, a 

cselekmény téren és időn keresztül csapong, minden szimbolikussá válik. Hol a 

jelenben vagyunk, a császári udvarban, hol a múltban, Hellászban, ahol Heléna és 

Faust egymásba szeret. Szerelmükből fiú születik, Euphorion, akit hajt az emésztő 

tűz, repülni szeretne, de lezuhan és meghal. Euphorionban Goethe kortársát, az angol 

költőt, Byront testesíti meg, az ifjúság, a költészet és a szabadság jelképét. A 

császártól szolgálataiért Faust ajándékot kap, egy mocsaras vidéket. Nekiáll, hogy 

lecsapolja a meddő földet, s otthont teremtsen a népnek. Ez a munka örömmel tölti 

el, úgy érzi, valami értékes dolgot cselekszik, van értelme az életének. 

 

Faust: Ha láthatnám a síkon át 

e nyüzsgést, szabad nép szabad honát, 

a pillanathoz esdve szólnék: 

Oly szép vagy, ó ne szállj tovább! 

Nem mossa el megannyi millió év 

halandó-életem nyomát:– 

E boldogság sejtelme elragad, 

s már üdvözít a legszebb pillanat. 

                                                   (Kálnoky László fordítása) 

Faust tehát mégis meglelte a boldog pillanatot, a szerződés értelmében tehát meg kell 

halnia, s lelke a sátáné lesz. Meghal, de mégsem kárhozik el, mert „Ki holtig küzdve 

fáradoz / az megváltást remélhet.”  A fausti pillanat tehát nem más, mint a lét 

értelmének megélése. Ez adatott meg Faustnak, azzal, hogy már nem az öncélú 

boldogságot keresi, hanem meglelte az igazi örömet a teremtő életben, a világot 

jobbító alkotásban – elérte az „emberség csúcsát”. 

 

GOETHE LÍRÁJA 

 

Vándor éji dala 

 

Goethe új lírai műfajt teremtett, a filozofikus dalt (Lied). A dal eredetileg szabályos 

sorokra épülő, egynemű érzést kifejező ének, ezt a műfajt mélyítette el gondolatilag, s 

tette alkalmassá filozofikus tartalom kifejezésére. A Vándor éji dala hangulati vers, 

mely a lírai én életérzését fejezi ki. Ez az életérzés az elmúlás érzete, a haláltudat. Az 



Vass Judit: Irodalom 9. 

 165 

életérzést a költő a tájba vetíti ki, a természet leírása készíti elő a fő gondolatot, a 

felkészülést a halálra. A vers felütése az idilli, esti természet leírása: mindent csend 

borít, minden az éjszakai nyugalomra készül. Az egyetemes harmóniát egy 

megszemélyesítéssel érzékelteti: „sóhajt az éj.”  Az utolsó két sorban önmegszólítóvá 

válik a vers, a vándor önmagához beszél, előrevetíti saját halálát, amit sztoikus 

nyugalommal vár. A vándor a lírai én szerepe, de lehet általában az ember, vagyis az 

olvasó is. A filozofikus dal lényege, hogy benne a táj kivetített belső táj, a 

lélekállapotot tükrözi. Ez már a romantikus tájfestést készíti elő. 

 

A Tündérkirály 

 

A Tündérkirály műballada, mely a népballadák ihletésére íródott. A balladát a 

romantikusok fedezték fel, s tették népszerű műfajjá. Kevert műfajú alkotás, mert 

benne epikus, lírai és drámai vonások vegyülnek. Epikus vonása, hogy története van, 

lírai, hogy dalszerű, drámai vonása pedig a dialógusos forma, a szaggatott elbeszélési 

mód. A műfaj jellegzetessége az ún. balladai homály, amely úgy jön létre, hogy a költő 

lényeges eseményeket nem mond el, csak sejtet. A balladák szövege ezért mindig 

misztikus, rejtélyes. 

A Tündérkirály lélektani ballada a népmesék világával átszőtt tragikus történet. 

Epikus magja csak annyi, hogy egy apa éjszaka lovon viszi beteg kisfiát, aki súlyosan 

beteg és lázálmai vannak. Az apa kétségbeesetten küzd a gyermek életéért, de mire 

megérkeznek, a kisfiú meghal. Az eseményeket Goethe balladai homállyal fedi, a 

valóságos történetet csak az első és utolsó versszakból tudjuk kihámozni. A szöveg 

nagy részét dialógusok teszik ki, az apa és fia, illetve a gyermek és a Tündérkirály 

párbeszéde. A hangsúly a kisfiú lelki történésein van, a ballada során azt követjük 

nyomon, hogy a lázálmok hatására hogyan szakad el végleg a valóságtól, hogyan 

veszíti el eszméletét. A lélekrajz nagyon hiteles, hiszen a kisfiú lázálmaiban a 

népmesék motívumai jelennek meg, amikor hallucinál, az általa ismert mesék rémét 

látja. Hallucinációiban a Tündérkirály hívogatja mesés birodalmába, a valóság 

szintjén élet és halál között küszködik, s végül a halál győz. A halálfélelem a kisfiúban 

nem tudatosul, öntudatlanul éli meg, míg az apa próbálja visszatéríteni őt a 

valóságba. A gyermek hallucinációit igyekszik elkötni a valóság szintjén, de már nem 

sikerül visszahoznia őt az életbe. A lélektani ballada a romantikus műballada kedvelt 

típusa volt, magyar mestere Arany János. 
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