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Görög színház romjai Thassosban 

 

 

 

A klasszikus dráma jellemzői 

 

A dráma a harmadik irodalmi műnem. Előadásra szánt, cselekményes mű. Az epikával 

ellentétben a drámának nincs elbeszélője, a cselekmény a hősök tetteiből és szavaiból 

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

magyar irodalom klasszikusairól beszélünk, akkor a legjelentősebb szerzőket értjük a 

„klasszikusok” alatt. (pl.: Arany János, Babits Mihály stb.) Másik jelentése: hagyományos, nem 

modern. A továbbiakban ebben a jelentésben fogjuk használni. A dráma elnevezés a „drán” 

görög szóból származik, amely cselekvést jelent. A klasszikus drámának három nagy virágkora 

volt:  

1. az ókori görög dráma (Szophoklész a legjelentősebb drámaírója) 

2. a reneszánsz dráma (Shakespeare a legjelentősebb drámaírója) 

3. a klasszicista dráma (Molière, Schiller a legjelentősebb drámaírói) 

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 (párbeszédek) és monológok 

váltakoznak. Monológnak nevezzük azt a szöveget, amelyet a hős magában mond, gondolatait 

hangosan kimondja. A klasszikus dráma 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 a történetből csak a 
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feszültséggel terhes pillanatokat viszi színre. A dráma műfajai a tragédia, a komédia és a 

színmű. A tragédiában 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; valamelyik hős elköveti a tragikus vétséget, ami után már nem 

kerülhet ki tisztán az eseményekből) 

5. megoldás (tragédia, pozitív értékek pusztulása) 

A klasszikus dráma főhőse nagyformátumú személyiség, aki kiemelkedik környezetéből, és 

megpróbálja értékrendjét (elveit) 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 

mérlegelő hős, mielőtt cselekszik, megfontolja tettei lehetséges következményeit. 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 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.   

 

 

Dionüszosz 
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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, ez volt az isteni beavatkozás, amely fordulatot hozott a történetben. Mára 

dramaturgiai szakkifejezés lett, jelentése: a cselekményből nem fakadó, váratlan befejezés, 

szerencsés fordulat.  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. 

 

Az epidauroszi színház 

 

 

színházi maszk 

 

                       

 

A görög tragédia jellemzői 

 

Az európai dráma a görög tragédiákkal kezdődik. Tragédia alatt olyan történetet értünk, 

amelynek során pozitív értékek pusztulnak, például az erkölcsileg kiemelkedő hős a rosszal 

folytatott küzdelemben meghal. A tragikum az egyik esztétikai (művészi) minőség, amely 
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nemcsak irodalmi mű, hanem más műalkotás, pl. festmény vagy zenemű jellemzője is lehet. A 

görög 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. 

Árnyalt jellemábrázolásról akkor beszélünk, ha az író a hősök erényeit és gyengéit is 

bemutatja. A görög tragédiák hősei archetípusok (archetípus: ősi típus), olyan egyetemes 

jellemek, amelyeket minden korban megtalálunk. Ilyen archetipikus jellemek: a zsarnok, a 

lázadó, a bátor, a gyáva, az áruló stb. 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, ez 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, az athéni demokrácia fénykora. 

Ekkor élt és alkotott az ún. „tragikus triász”, vagyis a három legkiemelkedőbb tragédiaíró.   

Aiszkhülosz: A leláncolt Prométheusz 

Szophoklész: Oidipusz király, Antigoné, Elektra 

Euripidész: Médeia 

       

FELADAT 

Járjatok utána, mi volt Elektra és Médeia tragédiája! 

 

 

 

SZOPHOKLÉSZ: ANTIGONÉ 
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A thébai mondakör 

 

A trójai mellett a másik, népszerű mondakör, a thébai. Théba az egyik városállam volt, akárcsak 

Athén. A mondakör a Labdakidák családjának tragikus sorsát meséli el. Laiosznak, a thébai 

királynak azt jósolták, hogy fia meg fogja őt ölni, és saját anyját elveszi feleségül. Laiosz, hogy 

elkerülje a végzetet, fiát, Oidipuszt csecsemőkorában átszúrt lábbal kitetette a hegyre, hogy 

elpusztuljon. A szolga azonban, akire a gyermeket bízta, megsajnálta, és egy pásztornak adta, 

aki elvitte Korinthoszba, s a korinthoszi király saját fiaként nevelte föl. Oidipusz1 nem ismerte 

igazi származását, s amikor a delphoi jósda ugyanazt a végzetet jósolta számára, amit 

Laiosznak, elhagyta Korinthoszt, hogy megakadályozza a végzet beteljesülését. (Itt kezdődik 

Szophoklész tragédiája, az Oidipusz király). Oidipusz gyanútlanul Théba felé tartott, de az úton 

konfliktusba került egy szembejövő kocsissal és utasával, akit a lovak közé vetett, s azok halálra 

tiporták. Az utas valójában Laiosz volt, így a jóslat egyik fele beteljesedett, anélkül, hogy 

Oidipusz tudatában lett volna, apja gyilkosa lett. Megérkezett Thébába. A várost egy szörny, a 

Szphinx tartotta rettegésben. Annak, aki elhaladt előtte, egy rejtvényt adott fel: Melyik az a 

lény, amelyiknek négy, majd kettő, végül négy lába van?  Azt, aki nem tudta a választ, a 

Szphinx fölfalta. Oidipusz azonban megfejtette a rejtvényt. A megoldás „az ember”, mert 

gyermekkorában négykézláb mászik, felnőtt korában két lábon jár, öregkorában, mivel botra 

támaszkodik, hármon. A Szphinx szégyenében levetette magát a szikláról, és szörnyet halt. 

Théba hálás népe Oidipuszt királlyá emelte, s ő elvette feleségül Laiosz özvegyét, Iokasztét — 

ezzel beteljesült a jóslat második fele, saját anyjával kötött házasságot.  

 

 

Oidipusz király 

Gábor Miklós, színész 

                                                 
1 Oidipusz tragédiája (megölte apját, anyját feleségül vette) a modern pszichológia (lélektan) egyik elméletének 

forrása lett. Egyes pszichológusok „ödipális kor”-ról beszélnek, amit az óvodás korra tesznek. Szerintük ebben a 

korban a gyermek igyekszik elnyomni magában az azonos nemű szülő hatását, rivalizál (versenyez) vele. A 

kisfiúk inkább az anyjukhoz, a kislányok inkább az apjukhoz vonzódnak. Később a két szülő szerepe 

egyensúlyba kerül. 
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A vérfertőző kapcsolatból négy gyermek született, két lány: Antigoné és Iszméné, illetve két 

fiú: Polüneikész és Eteoklész. Közben Thébát dögvész tizedelte, s a delphoi jósda azt válaszolta 

a városlakók kérdésére, hogy a dögvész csak akkor múlik el, ha megtalálják Laiosz király 

gyilkosát. Oidipusz kutatni kezdett, nem is sejtve, hogy önmaga ellen nyomoz. Mikor fény 

derült az igazságra, megvakította saját magát, és száműzetésbe vonult lányával, Antigonéval. 

 

Paolo Pasolini filmje: Oidipusz király 

 

 (Itt kezdődik az Oidipusz Kolonoszban, a trilógia második része. Oidipusz Kolonoszban halt 

meg.) Théba városán Oidipusz fiai uralkodtak felváltva, hogy elkerüljék a testvérviszály átkát. 

Egyszer azonban Eteoklész nem adta át a hatalmat, és testvérét, Polüneikészt száműzte 

Thébából.  Polüneikész Argoszba menekült, ahol feleségül vette a király lányát, és az argosziak 

segítségével Théba ellen vonult, hogy visszaszerezze uralkodói jogait. Az ostromló seregek 

azonban nem tudták bevenni a várost, Eteoklész és Polüneikész egy párbajban egymás kezétől 

estek el. (Itt kezdődik a trilógia harmadik része, az Antigoné.) 

 

ANTIGONÉ 

 

A tragédia cselekménye: Eteoklész és Polüneikész halála után a nagybátyjuk, Kreón ragadja 

magához a hatalmat. Kreón a háború sújtotta városban helyre akarja állítani a rendet. Első 

uralkodói törvényével megtiltja Polüneikész eltemetését, mert a saját városára támadt, s halállal 

fenyegeti azt, aki tilalmát megszegi. Kreón törvénye szemben áll az isteni törvénnyel, amely 

szerint minden halottat el kell temetni. Antigoné elhatározza, hogy dacolva Kreónnal, eltemeti 

fivérét. Iszméné, a húga megpróbálja lebeszélni, de Antigoné hajthatatlan, titokban megadja 

Polüneikésznek a végtisztességet. A holttest mellé állított őr azonban jelenti Kreónnak a 

„törvénysértést”, kiderül Antigoné titka, s a király halálra ítéli a lázadót. Közben Kreón fia, 

Haimón, aki egyben Antigoné vőlegénye is, megpróbálja apját jobb belátásra bírni, de Kreón 
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nem hallgat fia tanácsaira, Antigonénak a sziklasírba kell vonulnia. Közben érkezik Teiresziász, 

a vak jós, az istenek követe, aki megjósolja Kreón vesztét. A király ekkor ijed meg, de már nem 

tudja visszafordítani az eseményeket. Haimónt Antigoné holtteste mellett találják a 

sziklabörtönben, és önkezével vet véget életének. A hír hallatán Kreón felesége öngyilkos lesz, 

Kreón egyedül marad átokkal a fején, bűnhődve vétkei miatt.  

 

SZEMELVÉNYEK AZ ANTIGONÉBÓL 

 

Az alábbi szemelvények Trencsényi-Waldapfel Imre fordításából valók. 

 

A DRÁMAI ALAPHELYZET: Antigoné és Iszméné dialógusából megismerjük a 

feszültséget, amit Kreón törvénye váltott ki, az, hogy megtiltotta Polüneikész eltemetését. 

 

FELADAT: 

Olvassátok el Antigoné és Iszméné párbeszédét, majd válaszoljatok a kérdésekre! 

 

ANTIGONÉ 

Hát nem megvonta két testvér közül Kreón 

A másiktól, mi egyiknek kijárt, a sírt? 

Eteoklészt, mint mondják, jog s törvény 

szerint 

A föld göröngyével takarta el, hogy őt 

Az alvilágiak közt várja tisztelet. 

De Polüneikészt, mert elhullt vesztett 

ügyért, 

Ilyen parancs fut szét a város népe közt, 

Hogy eltemetni, sem siratni nem szabad, 

Hagyják, heverjen ott megkönnyezetlenül, 

A dögmadár kivánatos zsákmányaként. 

A jó Kreón ilyen parancsot osztogat 

Neked s nekem - nekem! ki kell ezt 

mondanom! -, 

S mindjárt jön is, hogy kik még nem tudják 

talán, 

Azok saját szájából hallják meg s vegyék 

A tiltó szót szivükre, mert ki megszegi, 

Nyilvánosan fogják azt megkövezni majd. 

Ez így van, és most megmutathatod, ki 

vagy, 

Derék ősökhöz méltó, vagy hitvány utód.  

ISZMÉNÉ 

Szerencsétlen leány, ha így van ez, magam 

- Kötök vagy oldok - rajta mit változtatok?  

ANTIGONÉ 

Gondold meg ezt: velem tartasz, segítesz-

e?  

ISZMÉNÉ 

Terved hová vezet, milyen veszélybe 

mégy?  

ANTIGONÉ 

A drága testet két kezeddel bírod-e?  

ISZMÉNÉ 

Te mernéd eltemetni őt, akit tilos?  

ANTIGONÉ 

Testvéremet s testvéredet, ha nem követsz, 

De senki áruláson engemet nem ér.  

ISZMÉNÉ 

Irtózatos, ha egyszer tiltja ezt Kreón!  

ANTIGONÉ 

Attól, mi engem illet, ő sem zárhat el.  

ISZMÉNÉ 

Ó, jaj, testvérem, emlékezz reá, atyánk 

Mily megvetetten pusztult el, mikor maga 

Kutatta fel saját förtelmes tetteit, 

S látván, kiszúrta két szemét saját keze. 

A hitves és szülő - e két név egy személy - 
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Kötélen végzi szégyennel telt életét. 

A harmadik csapás: két testvér egy napon 

Öngyilkos indulattal pusztulásba ront, 

S közös halált egymás kezén szenvednek 

el. 

Ketten maradtunk meg csupán, gondold 

csak át, 

Mi vár reánk, ha általhágjuk vakmerőn 

A törvényt, mit király kimond, s hatalma 

véd. 

Meg kell, hogy ezt is értsd: mi gyönge nők 

vagyunk. 

A férfiakkal nem tudunk megküzdeni, 

Erősebbek, s ha már felettünk ők urak, 

Szót kell fogadni, bármiként is fáj e szó. 

Imámmal én az alvilági lelkeket 

Engesztelem s hiszem, nyerek bocsánatot, 

Mivelhogy kényszerűségből tettem csak 

így. 

De ennél többre őrület gondolni is.  

ANTIGONÉ 

Hát nem hívlak többé magammal, sőt ha 

még 

Jössz is magad, segítséged nem kell 

nekem. 

Te légy okos, ha tetszik; én őt el fogom 

Temetni, és ha ezt teszem, meghalni szép. 

Mint kedves akkor kedvesemmel fekszem 

ott 

A jámbor bűn után, hiszen sokkal tovább, 

Mint itt fenn, kell az Alvilágban tetszenem. 

Mert ott lenn fekszem majd örökre. Ám ha 

te 

Inkább szegülsz az istenekkel szembe, 

menj!  

ISZMÉNÉ 

Én semmit ellenükre nem teszek, hanem 

A város ellen tenni sincs erőm elég.  

ANTIGONÉ 

Te tégy, ahogy jónak látod, de én megyek 

És édes testvérem fölé sírt hantolok.  

ISZMÉNÉ 

Ó, én szerencsétlen, téged hogy féltelek!  

ANTIGONÉ 

Értem ne aggódj, intézd csak tensorsodat!  

ISZMÉNÉ 

Csak el ne áruld tettedet majd senkinek, 

Tartsd jól titokban, én is szintúgy titkolom.  

ANTIGONÉ 

Eh mit, beszélj csak, még jobban gyűlöllek 

én, 

Ha hallgatsz, mint ha mindenütt 

kikürtölöd.  

ISZMÉNÉ 

Hideg fut át, s tebenned ég a szenvedély.  

ANTIGONÉ 

De tetszem így is, kiknek illik tetszenem.  

ISZMÉNÉ 

Ha célhoz érsz. De vágyad el nem érheted.  

ANTIGONÉ 

Ha nem birom, ráérek abbahagyni még.  

ISZMÉNÉ 

A lehetetlent célba venni sem való.  

ANTIGONÉ 

Ha így beszélsz, meg kell gyűlölnöm 

tégedet, 

S halott testvérünk is méltán gyűlölni fog. 

Hagyj engem, dőre elhatározásomért 

Szenvedjem el, mi vár reám: nem 

szenvedek 

Semmit, mi elcsufítsa szép halálomat.  

ISZMÉNÉ 

Menj hát, ha tetszik, ámde tudd, hogy 

esztelen, 

Ha mégy, s mégis szeretnek hű szeretteid.  

 

1. Mit vár el Antigoné Iszménétől? Mivel érvel, miért kell eltemetni Polüneikészt? 

„és most megmutathatod, ki vagy, 

Derék ősökhöz méltó, vagy hitvány utód.”  

2. Hogyan reagál Antigoné kihívására Iszméné?  

3. Milyen érvekkel próbálja lebeszélni Iszméné Antigonét a tervéről? A választ 

megtaláljátok az „Ó, jaj, testvérem…” kezdetű részben. Soroljátok fel az érveit! 

4. Hogyan reagál Iszméné érveire Antigoné? 



Vass Judit : Irodalom 9 

Budapest XIV. Kerületi Teleki Blanka Gimnázium 

 

15 

 

5. Szerintetek mit gondol Iszméné Kreón törvényéről? Idézzétek azt a mondatot, 

amely elárulja valódi érzelmeit! 

6. Mi a két lány jelleme közötti különbség?  

7. Nektek melyikük szimpatikusabb? 

 

 

A két testvér dialógusa után a Kar elmeséli a történet előzményeit, majd kíséretével 

megjelenik Kreón a színen, és kifejti uralkodói elveit. Megindokolja azt is, miért hozta a 

súlyos törvényt.  

 

FELADAT: 

Olvassátok el Kreón szavait, és válaszoljatok a kérdésekre! 

 

KREÓN 

Jó férfiak, nagy megrázkódtatás után 

A várost újra talpra állni engedik 

Az istenek. … 

Az elbukottakról a vérrokon jogán 

Rám szállt minden hatalmuk, és enyém a 

trón. 

De egy-egy emberről bizony mindig nehéz 

Kitudni, lelkében mi gondolat lakik, 

Míg nem mutatja meg törvény s uralkodás. 

Ki egy egész város felett uralkodik, 

S nem tart ki, bár az elhatározása jó, 

Ha nyelvére a rettegés fékét veti, 

Mindig hitványnak tartottam s tartom ma 

is. 

És azt, ki bármi jó barátot többre tart 

Saját hazájánál, becsülni nem tudom. 

Mert én, a mindent látó Zeusz legyen 

tanúm, 

Nem hallgatok, ha látom, hogy leselkedik 

Romlás a polgárokra üdv helyett, s aki 

A város ellenségének mutatkozik, 

Az én barátom nem lehet, mivel tudom, 

A város ment meg minket is; hajója míg 

Békén halad, barátunk lesz, amennyi kell. 

Hazánkat ily elvekkel én naggyá teszem, 

S ezekkel egy tőről szakadt parancsom is, 

Mit most az Oidipusz-fiakra hirdetek. 

Ezért a városért harcolt Eteoklész, 

Míg hősi fegyverét forgatva elbukott, 

S én végtisztességét megadni rendelem, 

Mint illik és a hős halottaknak kijár. 

De Polüneikészt bár egy test, egy vér vele, 

Mivel hazája és az ősi istenek 

Ellen hozott hadat, míg számkivetve volt, 

S vár fokára lángot vetni készen állt 

S a testvér vérét inni s űzni mint rabot, 

Hát városszerte meghirdetni rendelem, 

Hogy eltemetni s megsiratni sem szabad, 

De hagyni kell, heverjen ott a pőre test 

Kutyák s a dögmadarak undok 

zsákmányaként. 

Így tartom én helyesnek, s míg én itt 

vagyok, 

A jók jutalma bűnös kézre nem kerül, 

S ki jó szívvel van városunk: hazánk iránt, 

Azt életében s holtában megtisztelem.  

KARVEZETŐ 

Tetszésed ez, Kreón. Menoikeusz 

gyermeke, 

Különbséget teszel hű és pártütő között, 

Különben is csak rajtad áll ítéletet 

Az élők és holtak felett kimondani.  

KREÓN 

Vigyázzatok ti rá, hogy teljesüljön is.  

KARVEZETŐ 

Ilyen teherhez ifjabb vállakat keress.  

KREÓN 

A holttest mellé rendeltem már őröket.  
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KARVEZETŐ 

Mitőlünk akkor míly szolgálatot kívánsz?  

KREÓN 

Hogy engedetlenséget meg ne tűrjetek.  

KARVEZETŐ 

Biztos halálba menni senki sem bolond.  

KREÓN 

Az várna rá, mégis, hol nyerni van remény, 

Saját vesztébe is rohan sok vakmerő.  

 

 

 

1. „De egy-egy emberről bizony mindig nehéz 

Kitudni, lelkében mi gondolat lakik, 

Míg nem mutatja meg törvény s uralkodás.” 

Kreón azt mondja, egy ember igazi jellemét akkor ismerjük meg, ha hatalmat 

kap. Milyen hatással lehet a hatalom az emberre? Mit jelent az, hogy a 

hatalommal lehet élni és visszaélni? 

2. Kreón szerint milyen a jó uralkodó? Egyetértetek-e vele?  

3. Mivel indokolja tiltó parancsát Kreón? Miért nem engedi eltemetni 

Polüneikészt? 

4. Hogyan reagál a Karvezető Kreón szavaira? Szerintetek helyesli-e a király 

törvényét? 

 

Kibontakozás: a feszültség halmozódása. Váratlanul megjelenik egy őr, akit Polüneikész 

holtteste mellé rendeltek felvigyázni. Szavaiból kiderül, hogy nem szívesen jön Kreónhoz, fél, 

hogy gyanúba kerül ő is. Mikor társaival észrevették, hogy valaki port hintett a holttestre, 

egymást kezdték el vádolni, végül kockán kisorsolták, ki vigye meg Kreónnak a hírt.  

 

FELADAT: 

Olvassátok el, hogyan reagál a hírre a Karvezető, illetve Kreón, majd válaszoljatok a 

kérdésekre! 

KARVEZETŐ 

Kezdettől fogva sejtem én, uram király, 

Hogy istenek kezére kell ismerni itt.  

KREÓN 

Ne szólj tovább, nehogy magadra vond 

dühöm, 

És vénségedre balgának találjalak! 

Hisz tűrhetetlen szóbeszéd, amit beszélsz, 

 

Hogy oly halottal istenek törődjenek. 

Talán meg is tiszteljék még, mint jótevőt? 

Hogy eltemessék azt, ki oszlopcsarnokuk 

S a szentély szobrait jött el felgyújtani, 

A földjüket s törvényüket tiporni el? 

Vagy istenek jutalmaznák a bűnöket? 

Nem, nincs ez így, hanem régóta vannak itt 

Oly férfiak, kik ellenem lázítanak, 

Titkon rázzák fejük, s nem hajtották 
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nyakuk 

Törvényeim jármába engedelmesen. 

Azok voltak, már látom én világosan, 

Kik ezt megtenni felbéreltek másokat. 

Mert nincs a pénznél emberek között 

nagyobb 

Gonosz, miatta városok pusztultak el, 

S miatta lettek emberek földönfutók, 

Aljas tettekre ez tanít, a lelkeket 

Mikéntha megcserélné, jót gonoszra vált, 

Az embereknek megmutatja, hogy legyen 

Minden lépés istentől elrugaszkodott. 

Hanem kiket pénzvágyuk erre vitt, tudom. 

Jön még idő, hogy meglakolnak tettükért. 

Addig, ha még ugyan Zeuszé a tisztelet, 

Jegyezd meg jól, amit mondok, s vedd 

eskünek: 

Ha azt, ki végbe vitte ezt a temetést, 

Meg nem találod és elém nem hurcolod, 

Nemcsak halállal vár reád az Alvilág, 

De míg kivallod, élve megfeszítelek 

Mindőtöket, s akkor fogjátok tudni mind, 

Hogy honnan várhatjátok el jutalmatok, 

S hogy mindenhol még nyerni sem 

kivánatos. 

Gaztett jutalma, még megláthatod te is, 

Ritkán vezet haszonra, ám több kárt okoz.  

 

1. Nem tudni még, ki volt a „tettes”, de a Karvezető szavai árulkodók. Szerinte az 

istenek jártak közbe. Szerintetek miért mondja ezt Kreónnak? 

2. Hogyan reagál Kreón a Karvezető szavaira? 

3. Kiket gyanúsít Kreón?  

4. Mivel fenyegeti meg az őrt, és miért? 

5. Milyennek mutatkozik ebben a részben a király? 

 

KAR 

Sok van, mi csodálatos, 

De az embernél nincs semmi 

csodálatosabb. 

Ő az: ki a szürke 

Tengeren átkel, 

A téli viharban 

Örvénylő habokon, 

S Gaiát, a magasztos istennőt, 

Zaklatja a meg-megújulót 

Évről évre az imbolygó ekevassal, 

Fölszántva lovával a földet. 

 

Szárnyas madarak könnyűszivű 

Népére, az erdő vadjaira 

Készítik a hurkot, 

A sósvizü tengerben lakozó 

Halakat hálóval fogja meg 

A férfi, ki ésszel él. 

Szolgáivá tette okos leleménnyel 

A hegyek meg a rétek állatait, 

A lobogóhajú paripának és a bikának 

Nyakába vetette igáját. 

 

 

 

És a beszédet és a széllel 

Versenyző gondolatot meg a törvényt 

Tanulja, a városrendezőt, 

Lakhatatlan szirteken 

Tűző nap forró sugarát s a fagyot 

Kikerülni ügyes, mindenben ügyes, 

Ha akármi jön, ám a haláltól 

Nem tud menekülni, 

De gyógyírt a nehéz nyavalyákra kigondol. 

 

 

 

Ha tud valamit valaki, 

Mesteri bölcset, újszerűt, 

Van, ki a jóra, van, ki gonoszra tör vele. 

Ki a földnek törvényeket ad, 

Jogot, mit az isteni eskü véd, 

Az a városban az első; de hazátlan, 

Akinek jó, ami nem szép. 

Tűzhelyemnél nincs helye. 

Ne ossza meg tervét sem az velem, ki így 

cselekszik. 
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1. Gyűjtsétek ki a fenti szövegből, és írjátok le felsorolásszerűen, milyen 

tulajdonságokkal bír az ember, amiért a KAR „csodálatos”-nak nevezi! 

2. Az utolsó rész („Ha tud valamit valaki…”) azonban az ember egy veszélyes 

képességére is felhívja a figyelmet! Mi az? 

3. Vajon miért hangzik el éppen itt, a drámában ez a figyelmeztetés? 

4. Szerintetek kit képvisel a KAR ebben a megnyilatkozásban? 

 

Bonyodalom : a feszültség konfliktusba torkollik. Az őr Kreón elé vezeti Antigonét, bár 

szégyelli magát. Csak azért szolgáltatja ki a lányt, hogy saját magát mentse: 

 

 

Antigoné szerepében Irene Papas,  

görög színésznő 

 

AZ ŐR 

 

Nekem pedig bánat s öröm keverve jut: 

Kimásztam én a bajból, és ez jólesik, 

De rosszul, bajba vinni azt, kit kedvelünk. 

Ám semmi nem lehet magamnak fontosabb, 

Mint az, hogy én épen megmentsem bőrömet. 

 

A két főhős, Antigoné és Kreón ekkor szembesül egymással. 

  

FELADAT 

Olvassátok el Antigoné és Kreón dialógusát, majd válaszoljatok a kérdésekre! 

 

 

KREÓN 

(Antigonéhoz) S te állsz csak itt fejed 

lehajtva szólj te már, 

Elvállalod, hogy megtetted, vagy cáfolod?  

ANTIGONÉ 

Elvállalom s tagadni nem fogom soha.  

… 

KREÓN 

S mégis törvényemet meg merted szegni 

te?  

ANTIGONÉ 

Hiszen nem Zeusz volt az, ki így 

rendelkezett, 

S az alvilági istenek között lakó 

Diké sem szab nekünk ilyen törvényeket. 
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Parancsaidban nem hiszem, hogy oly erő 

Lehet, mely engem istenek nem változó 

Íratlan törvényét áthágni kényszerít. 

Mert nem ma vagy tegnap lépett életbe az, 

De nincs ember, ki tudná, hogy mióta áll. 

Az istenek ne mérjenek rám büntetést: 

Embertől nem félek, bármily tervet kohol. 

Azt rég tudom, hogy meghalok, még akkor 

is, 

Ha tőled nem hallom, s ha tán idő előtt 

Halok meg, én még avval is csak 

nyerhetek. 

Hiszen, ki annyit szenvedett, miként 

magam, 

Amíg csak élt, halálával mit veszthet az? 

Azért, hogy íly sors vár rám, nem 

panaszkodom, 

De hogyha az, kit szült az én anyám, 

halott, 

És tűrnöm kell, hogy nincs, ki eltemesse 

őt, 

Az fájna nékem, ámde ez cseppet se fáj. 

S ha úgy hiszed te, hogy lépésem balgaság, 

Csak balga érne balgaságon engemet.  

KARVEZETŐ 

Érdes beszédű apja érdes lánya ez, 

Már látom én, a baj se hajlította meg.  

KREÓN 

… 

E lány a gőgösséget úgy tanulta ki, 

Hogy városunk törvényén tette túl magát; 

Gőgjének az már második próbája volt. 

Hogy bűnös tett után büszkén nevetni tud, 

Ő lenne férfi, és nem lennék férfi én, 

Ha ily kemény dacot hagynék büntetlenül. 

Testvérem lánya bár, a Zeusz-oltár körül 

Minden rokon között legkedvesebb rokon, 

A legrosszabb halált el nem kerülheti, 

Hugával együtt, mert én ezt is vádolom, 

A temetés tervéről biztosan tudott. 

Hívjátok őt is, ott benn láttam én imént, 

S feltűnt zavart és réveteg tekintete. 

A lélek gyakran, mint a tolvaj tetten ért 

Bűntársa, sötét tervek árulója lesz. 

Gyűlölni mégis azt tudom legjobban én, 

Ki, hogyha tetten érik, nagyra van vele.  

 

 
 

 

ANTIGONÉ 

Kezedre adtak, s meghalok - többet 

kivánsz?  

KREÓN 

Nem én, ha ez meglesz, mindent elértem 

én.  

ANTIGONÉ 

Mit vársz tehát? Amint nekem minden 

szavad 

Terhemre van, s míg élek csak, terhemre 

lesz, 

Mit én míg mondhatok, neked sem tetszik 

az. 

Bizony dicsőbb nevet nem is szerezhetek, 

Mint avval, hogy testvérem eltemettem én. 

Itt is dicsérnének szivük szerint ezek, 

Ha félelem nem volna nyelvükön lakat. 

A zsarnokság viszont könnyebben 

boldogul, 

Amit csak kedve tartja, mondhat és tehet.  

KREÓN 

Te látod, így Kadmosz népében senki más.  

ANTIGONÉ 

Látják ezek, de ajkuk tetszésedre les.  

 

 

 
 

KREÓN 

S te nem szégyelled, hogy másként 

gondolkodol?  

ANTIGONÉ 

Testvérért gyászt viselni szégyen nem 

lehet.  
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KREÓN 

Hát nem testvér az is, ki szembeszállt vele?  

ANTIGONÉ 

Édes testvérem, egy anyánk volt, egy 

apánk.  

KREÓN 

Iránta hát miért vagy kegyelettelen?  

ANTIGONÉ 

Nem vádolhatna evvel az, ki sírbaszállt.  

KREÓN 

Hogyan, ha egyként gyászolsz meg jót és 

gonoszt?  

ANTIGONÉ 

Ki meghalt, testvérem volt és nem szolga 

volt.  

KREÓN 

Hazánk feldúlni jött ez, védelmezte az.  

ANTIGONÉ 

De mégis. Hádész egy törvény szerint itél.  

KREÓN 

Egyforma sorsot mégse nyerhet jó s 

gonosz.  

ANTIGONÉ 

Ki tudja, hátha ott lent ez tisztán marad?  

KREÓN 

Az ellenségből holtában se lesz barát.  

ANTIGONÉ 

Gyűlölni nem születtem én, szeretni csak.  

KREÓN 

Menj hát utánuk, és őket szeresd alant, 

De míg én élek nem lesz asszony itt az úr.  

 

 

 

1. Milyen törvénynek engedelmeskedett Antigoné, amikor fellázadt Kreón 

törvénye ellen? 

2. Miért haragszik Kreón Antigonéra? Milyennek tartja a lányt? 

3. Mi tudjuk, hogy Iszméné nem segített Antigonénak, Kreón mégis gyanakszik 

rá. Mit árul el ezzel magáról? 

4. Mit mond Antigoné Kreónnak arra a vádjára, hogy Thébában csak ő nem 

engedelmeskedett? Mivel vádolja Antigoné Kreónt? 

5. Milyen uralkodói tulajdonságot árul el az utolsó Kreón-mondat? 

 

Iszméné, bár nem segített Antigonénak, Kreón előtt vállalja a bűnrészességet, kész 

együtt menni a halálba nővérével. Érkezik Haimón, Kreón fia, aki egyben Antigoné 

vőlegénye is.  

 

 

FELADAT: 

Olvassátok el Kreón és Haimón párbeszédét, majd válaszoljatok a kérdésekre! 
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HAIMÓN 

Apám, tiéd vagyok, te tűzöl célt elém, 

S tanácsaid követni mindig kész vagyok. 

Mert nincs szerelmi frigy, mit többre 

tartanék, 

Mint azt, hogy életem vezesd jóságosan.  

KREÓN 

Így is kell mindig érezned, fiam, s apád 

Szándékát minden másnál többre tartanod, 

… 

Ó, gyermekem, ne add el józanságodat 

Asszony szerelméért, de vésd eszedbe jól, 

Hogy még az ölelése is fagyot lehel, 

Ha rossz asszonnyal osztottad meg 

ágyadat. 

A legnagyobb sebet gonosz barát üti. 

Köpj hát utána, s küldd mint ellenségedet 

Hádészba ezt a lányt, keressen férjet ott. 

Kezem között bizonyság arra van, hogy ő 

Ellenszegült, egész városban egymaga. 

A nép hazugságon ne fogjon engemet, 

Inkább haljon meg ő, Zeuszt, törzse istenét 

Hívhatja már. Ha tűröm, azt, hogy egy 

rokon 

A rendet bontsa, mit mer az, ki távol áll? 

Ki helyt tud állni férfimódra otthon is, 

Igazságosnak az s csak az mutatkozik 

A város életében is. … 

Akit királlyá tett a nép, követni kell 

Minden szavát, legyen jogos, vagy 

jogtalan. 

Mert fejetlenségnél nincs nagyobb veszély, 

A városok pusztulnak, házak általa 

Dőlnek romokba, és baráti fegyverek 

Kicsorbulnak. De hogyha elvállalt a nép 

Fegyelmező hatalmat, az megmentheti, 

Ezért meg kell a város rendjét védeni, 

S hogy asszonykéz megbontsa, hagyni nem 

szabad, 

Ha meg kell lenni, győzzenek le férfiak, 

De asszony rabjának ne mondjanak soha!  

KARVEZETŐ 

Nekünk, ha meg nem lopta értelmünk a 

kor, 

Tetszett minden szavad, bölcsen beszélsz, 

király.  

HAIMÓN 

Atyám, az emberész az istentől való, 

S ennél nagyobb kincset képzelni sem 

tudok. 

Hogy tán beszédedben hibát találok én, 

Nem mondhatom, s nem is szeretném 

mondani. 

De felmerülhet másban is jó gondolat. 

S nekem talán előnyöm az, hogy láthatom, 

Mit is cselekszik és miket beszél a nép. 

Mivel tekintetedtől fél a nép fia, 

Nem mondja, mit te nem szeretsz 

meghallani. 

De én homályban élek, és kihallgatom, 

Hogyan siratja már a város ezt a lányt, 

Ki bár a legjobb minden asszonyok között, 

Dicső tettéért rútul kell meghalnia. 

Hisz édes testvérét temette el, mikor 

Véres csatában elbukott, s nem hagyta, 

hogy 

Szétmarcangolja dögmadár s falánk ebek. 

Ily tettéért arany jutalmat érdemel - 

Mondják a némaságot meg-megtörve már. 

Atyám, kisérje jó szerencse lépteid, 

Ennél nincsen számomra semmi fontosabb. 

Fiúnak atyja boldogságánál van-é 

Nagyobb öröm, s ennek, ha boldogul fia? 

Csak bár egyetlen elvedről tennél le már, 

Hogy más okos beszédét meg se hallgatod, 

Mert az, ki mindig csak saját eszére ad, 

S úgy véli, másnak nyelve sincs és lelke 

sincs, 

Üresfejűnek gyakran az mutatkozik, 

Bölcs ember az, ki másoktól tanulni tud, 

És semmi húrt meg nem feszít túlságosan. 

… 

KARVEZETŐ 

Uram király, mindketten jól beszéltetek, 

Hallgass reá, s ő is hallgatni fog reád.  

KREÓN 

Csak nem fogunk öreg korunkra még ilyen 

Ifju legénykétől tanulni bármit is?  

HAIMÓN 

Semmit, mi helytelen. Ha ifjú is vagyok, 

Korom ne nézd, inkább a szót, magát 

tekintsd.  

KREÓN 

A rendbontók ügyében mersz emelni szót?  

HAIMÓN 

Gonosztevők mellé evvel sem álltam én.  

KREÓN 

Gonosztevőnek nem mutatkozott e lány?  

HAIMÓN 

A nép a városban nem ezt rebesgeti.  
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KREÓN 

Talán a nép határoz abban, mit tegyek?  

HAIMÓN 

Hogy ez mily éretlen beszéd, nem látod át?  

KREÓN 

E föld királya más, vagy én uralkodom?  

HAIMÓN 

Nem város az, mi egy ember tulajdona.  

KREÓN 

Kié a város? Nem királya birtoka?  

HAIMÓN 

Ám akkor légy király a puszta föld felett.  

KREÓN 

Nyilvánvaló: a nő pártjára állt ez itt.  

HAIMÓN 

Akkor te nő vagy, mert én csak rád 

gondolok.  

KREÓN 

Gonosz fiú, atyáddal perbe szállni mersz?  

HAIMÓN 

Mert látnom kell, hogy jogtalanságot 

teszel.  

KREÓN 

Tekintélyem megóvni volna jogtalan?  

HAIMÓN 

Az istenek tekintélyét sérted vele!  

KREÓN 

Gyalázatos beszéd, a nő hálózta be!  

HAIMÓN 

De én gonosztett hálójába nem jutok.  

KREÓN 

Hiszen minden szavad csak őérette van.  

HAIMÓN 

Érted s értem s a síri istenek miatt.  

KREÓN 

Asszony bolondja, csak nekem ne hízelegj!  

HAIMÓN 

Te csak beszélsz s mást meghallgatni sem 

kívánsz?  

KREÓN 

Nem éred el, hogy éljen s hitvesed legyen.  

HAIMÓN 

Mást is megöl halála, hogyha meghal ő.  

KREÓN 

Még fenyegetni mersz te engem, 

szemtelen?  

HAIMÓN 

Ennek nem szemtelenség ellentmondani?  

KREÓN 

Ebből is sírva fogsz kijózanodni még.  

HAIMÓN 

Apám ne volnál, mondanám, hogy nincs 

eszed.  

KREÓN 

Igen? Hát esküszöm, te nem soká örülsz, 

Hogy így gyalázhatsz engemet büntetlenül. 

 

A szolgákhoz 

 

Hozzátok hát a gyűlölt nőszemélyt ide, 

Haljon meg itt mindjárt, a vőlegény előtt!  

HAIMÓN 

Nem, nem, ne képzeld, hogy szemem 

láttára fog 

Meghalni ő! Hanem szemed se látja már 

Az én arcom többé, keress barátokat 

Akik hajlandók tűrni őrjöngésedet. (El)  

 

 

 

 

1. Haimón jobb belátásra akarja bírni apját, Kreónt. Hogyan lát a feladathoz? 

Hogyan beszél apjával? 

2. Mivel próbálja Kreón Antigoné ellen fordítani Haimónt? 

3. Miről árulkodnak Kreón következő szavai?  

Akit királlyá tett a nép, követni kell 

Minden szavát, legyen jogos, vagy jogtalan. 
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4. Miért vár el feltétlen engedelmességet az alattvalóktól? 

5. Milyen érvekkel próbálja Haimón leszerelni Kreónt? Sorold fel az érveket! 

6. Mi a különbség Kreón és Haimón jelleme között? 

7. Szerintetek miért nem sikerült Haimónnak elérni a célját, azaz lebeszélni 

Kreónt Antigoné megbüntetéséről?  

 

 

 

 

Tetőpont: A cselekmény tetőpontja az, amikor Kreón hiába próbálja visszavonni az ítéletet, 

mert a sziklasírban Antigonét holtan találják, és Haimón öngyilkos lesz. Kreón elkövette a 

tragikus vétséget, innen már nincsen visszaút.  

 

Megoldás: A tragédia beteljesedik Kreónon is azzal, hogy nemcsak fia, de felesége is 

öngyilkos lesz, és ő magára marad a szégyenével és a bűnhődésével. A tragédia utolsó szavait 

a KAR mondja: 

 

„Bölcs belátás többet ér 

Minden más adománynál. 

Az isteneket tisztelni kell, 

Gőggel teli ajkon a nagy szavak 

Nagy romlásra vezetnek — 

S józanná nem tesz, csak a vénség.” 

 

A KAR szavai az erkölcsi tanulság levonásával zárják a tragédiát, a közönséghez, azaz a 

közösséghez szólnak. Ez a befejezés jól tükrözi, hogy a görög tragédia az egész közösséget 

érintő morális (erkölcsi) kérdéseket feszeget, tanító jellege van. Schiller2, a klasszikus dráma 

egyik legjelentősebb alakja a színházat „morális intézménynek” nevezte, a színjátszás 

feladatát tehát abban látta, hogy az embereket jobbá tegye. 

 

 

 

                                                 
2 Friedrich Schiller (1759-1805) német költő, drámaíró 
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FELADAT 

 

1. Milyen tanulságot von le a Kar az Antigoné történetéből? 

2. Mit ért vajon „bölcs belátáson”? Van-e olyan szereplő a műben, aki ezt 

képviseli? 

3. Kire vonatkozik a „gőg”?  

 

 

 

AZ ANTIGONÉ 

ÉRTELMEZÉS 

 

 

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(egyén) 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,  

• és arról, hogy zsarnokság milyen magatartásformákat vált ki az emberekből.  

A tragédia cselekménye egyetemes történelmi helyzetet mutat be egyetemes jellemeket 

vonultatva fel (azaz, bármikor, bárkivel megtörténhetne).  

A drámai alaphelyzetet, a feszültséget Kreón első intézkedése okozza, amellyel 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. A többség nem mer szembeszállni, hallgat. Iszméné, a Kar és az 

Őr viselkedésében látható, hogy valójában mindenki Antigonéval ért egyet, azaz helytelenítik 
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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 (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, sokszor 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, a hatalomvágy elvakítja. Nem érti, hogy a félelemre épített rend 

törékeny és természetellenes. Kreónt a zsarnokok paranoiája3 jellemzi: állandóan fél a 

lázadástól, s ez a félelem egyre merevebbé teszi viselkedését, üldözési mániája van. 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 a 

félelemnél. Az isteni törvényt a földi törvény elé helyezi, értékrendjében első helyen a becsület 

áll. 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.  

Antigoné és Kreón a cselekvő hősök, Iszméné és Haimón mérlegelők. Ők azok, akik 

megpróbálják feloldani a konfliktust. 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: félti az életét, 

szeretteit. A félelem gyengíti az akaraterőt, belső erkölcsi konfliktushoz vezet, tudatos vagy 

öntudatlan behódoláshoz.  

Haimón 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. 

                                                 
3 pranoia : üldözési mánia 
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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. Kreón önkényuralma ezért vezet tragédiasorozathoz: ártatlan 

áldozatokhoz, és végül saját vesztéhez. 

Az Antigoné örök, egyetemes példázat, a benne felvetett kérdések, archetipikus jellemek 

későbbi, nagy tragédiákban köszönnek vissza: Shakespeare Hamletjében, Schiller Don 

Carlosában, Katona József Bánk bánjában. 

 

FELADAT 

Olvassátok el Áprily Lajos4 versét, amit Antigoné alakja ihletett, majd válaszoljatok a 

kérdésekre! 

 

Áprily Lajos : Oidipusz leánya 

 

Én is téged szerettelek 

"élet előtti életemben." 

Élők között kerestelek: 

sors-hordozó, nagy, barna szemben,  

 

nemes szabásu homlokon, 

tömör csengésű női altban. 

Bolyongva szépség-ormokon 

szavaidat sokszor szavaltam.  

 

Találtam egy-egy sugarat, 

de szétosztottam, szerteszórtam. 

Teljességed tied maradt 

s rám ragyogott a régi holtban.  

 

 

 

Te adtál ember-ideált, 

míg jártam útam számkivetve. 

Kreón ma is halált kiált 

gyűlölni nem tudó szivekre. 

 

Már estifény játszik velem, 

meredek lejtőn áll a lábam. 

Tudom, hogy lelked meglelem 

Persephoné5 bús udvarában.  

 

 

1. Mi vonzza a költőt Antigonéban? 

2. Mit jelent: „ember-ideál”? 

3. A versszöveg mely részei utalnak Antigonéra? 

4. Mit jelent: „Már estifény játszik velem, / meredek lejtőn áll a lábam.” ? 

5. Megtalálta-e a költő az életben női eszményét? 

6. Van-e nektek férfi vagy nőeszményetek? 

 

 

 

                                                 
4 Áprily Lajos (1887-1967) költő, műfordító 
5 Perszephoné: Hádész, az alvilág ura ragadta magával, azóta az alvilág úrnője,  
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Fogalmak: klasszikus, drán, akció, dikció, katarzis, archetípus, kardal, tragosz, amfiteátrum, 

orkesztra, koturnusz, deus ex machina, motivál, szolidaritás, hübrisz   

 

 

 

ÖSSZEFOGLALÁS 

A görög dráma 

 

1. Mi jellemzi a dráma műnemét? 

2. Mi jellemzi a klasszikus dráma cselekményét? 

3. Melyek a klasszikus dráma részei? 

4. Milyen hőstípusokat különböztetünk meg? 

5. Milyen szövegtípusok fordulnak elő a drámában? 

6. Mi a görög színjátszás eredete? 

7. Mi jellemzi az ókori görög színházat? 

8. Mi a deus ex machina? 

9. Mi jellemzi a görög tragédiákat? 

10. Mit értünk végzetdráma alatt? 

11. Mit értünk árnyalt jellem alatt? 

12. Ki volt a „tragikus triász”? 

13. Sorolj fel Szophoklész-műveket! 

14. Mi az Antigoné témája? 

15. Mi Kreón bűne? 

16. Miért egyetemes mű az Antigoné? 

17. Mit értünk archetipikus jellemek alatt? 

 

 

 

 


