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BEVEZETÉS AZ IRODALOMBA   

     
 

Az ebben a fejezetben található szövegek szerzői, illetve a jogutódok jogdíjaikról lemondva, 

hozzájárultak a művek honlapunkon való közléséhez. Özetlenségüket ezúton is köszönöm: 

Vass Judit, szaktanár. 

 

TARTALOM 

 

ISMERKEDJÜNK! 

 

BEVEZETÉS AZ IRODALOMBA 

 

 

 A kultúra 

 A kultúra terültei 

 A vallás 

 A tudomány 

 A filozófia 

 A művészet 

 

AZ IRODALOM 

 

 Művelődéstörténeti korok, stílusok 

 Az irodalmi mű 

 Művészet és valóság 

 Fikció 

 Mű és befogadó 

 Olvasatok 

ALKOSSUNK! 

ÖSSZEFOGLALÁS 
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ISMERKEDJÜNK! 

 

 

1. Mindenki gondolkodjon el az alábbi mondattöredéken, majd fejezze be a saját elképzelése 

szerint, és írja le (név nélkül) a kiosztott papírra!  
 

„…ha érdemes élni az életet, akkor azért érdemes, hogy…” 

 

2. Valaki olvassa fel a mondatokat, és hasonlóság alapján rendezzétek csoportokba őket!  

3. Melyek voltak a leggyakoribb befejezések?  

4. Mit árulnak el ezek a „befejezések” az adott emberek jelleméről, értékrendjéről, azaz arról, 

hogy mit tartanak legfontosabbnak az életben? 

5. Az eredeti mondat Platóntól, az ókori görög filozófustól származik. Próbáljátok meg 

értelmezni az ő mondatát! 
 

„…ha érdemes élni az életet, akkor azért érdemes,  

hogy az ember találkozzon a szépséggel…” 

6. Mi volt eddigi életetekben a legnagyobb “szépség”? 

 

 

ÍME, A VILÁG EGYIK LEGSZEBBNEK TARTOTT FESTMÉNYE! 
 

 

 
 

Mona Lisa 

Leonardo da Vinci festménye a párizsi Louvre-ban látható. Naponta turisták 

ezrei tolonganak, hogy, ha csak egy percre is, a valóságban láthassák.  

1. Sokak első reakciója: „Jé, ilyen kicsi?” Vajon mi lehet az oka annak, 

hogy a többség nagyobbnak képzeli a festményt? 

2. Szépnek találjátok-e a hölgyet, vagy nem? Indokoljátok 

válaszotokat! 

3. A szépségeszmény az évszázadok során sokat változott. Van-e a mi    a mi 

korunknak női és férfi szépségideálja? 

4. Miért van az, hogy, bár a hölgy sokaknak nem tetszik, a festményt 

mégis szépnek találják? 

5. Nézzetek utána, milyen elméletek születtek Leonardo festményének 

modelljéről, illetve milyen kalandokon esett át ez a műkincs! 
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BEVEZETÉS AZ IRODALOMBA 

 

 

A kultúra 

 

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

megművelésére használták, ma kiművelt, iskolázott 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. Tágabb 

jelentésben egy társadalom kultúrájához hozzátartozik a gazdaság, 

a politika is. Beszélhetünk gazdasági és politikai kultúráról, de 

öltözködés vagy beszédkultúráról is.  

Megkülönböztetünk ezen túl magas kultúrát és populáris 

(népszerű) kultúrát. A magas kultúra alkotásai a művelt 

befogadónak 1  szólnak, a populáris kultúrába tartozó művek 

inkább az átlagember szórakoztatását célzó könnyed alkotások. 

Ilyenek például a színvonalas krimik vagy akciófilmek, 

könnyűzenei alkotások.  

A világban több kultúrkört különböztetünk meg. Kultúrkör alatt 

azt a több országot magába foglaló régiót értjük, amelyre közös 

szellemiség, hagyományok jellemzőek. Ilyen a keleti, illetve a 

nyugati kultúrkör. A nyugati kultúrkör bölcsője Európa, amely 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 befogadó : aki a műalkotást olvassa, nézi, hallgatja 
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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 

hagyományok fogják össze. A magyar kultúra is a nyugati 

kultúrkör része. (A 20. században sok, más kultúrkörből érkező 

csoport települt le Európában, ezért beszélhetünk már 

multikultúráról, azaz sokszínűről.) 

 

 

 

 

 

FELADAT 

 

1. Mi köti össze a jobb oldali képeket? 

2. Milyen képet kellene feltöltenünk a kérdőjel helyére? 

3. Hogyan képzelitek el a jövőt? Vajon milyen eszköz lesz a 

két kérdőjel helyén? 

4. Mi a műveltség előnye a hétköznapokban?  

(pl. munkahelyen, társasági életben, 

szabadidőben…egyáltalán: van-e, lehet-e hasznunk a 

műveltségből?) 

 

 

 

 

? 
 

 

 

 

? ? 
 

 

 

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 (szellemekkel, istenekkel) magyarázza a világot. A mitológia egy nép mítoszainak 

összessége. A mitológiák még az írásos kultúra előtt születtek, csak később jegyezték le őket. 
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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. 

 

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 vallásokat foglalkoztató legfőbb kérdések: isten, 

a jó és a rossz, az e világi és a halál utáni élet.  

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 antropomorf2 

istenek ember formájúak, de halhatatlanok. Ilyenek az ókori, görög-római istenek. A 

transzcendens (fel nem fogható) isten láthatatlan és ábrázolhatatlan szellem, ilyen a zsidó-

keresztény Isten. Létezik még a panteista felfogás, amely istent a természettel azonosítja. 

Giordano Bruno3: „Natura est Deus in rebus”, azaz „ A természet a rejtőzködő Isten.” 

 

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 

humán- és reáltudományokat. Reáltudományok a matematika, fizika, biológia, földrajz, kémia, 

csillagászat, informatika stb. A reáltudományok az anyagi világ törvényszerűségeit kutatják. 

Humántudományok a filozófia, történelem, irodalomtörténet, nyelvtudomány, esztétika 

(művészetelmélet), pszichológia (lélektan) stb. A humántudományok 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), azaz minden a világon anyag, a szellem, a lélek csak az 

anyag egyik formája. Az idealista filozófus szerint világunk szellemi eredetű (szellem = idea), 

megkülönböztet szellemet és anyagot, testet és lelket, s a szellemet magasabb rendűnek, 

halhatatlannak tartja.  
                                                 
2 antropomorf : „ember formájú”. Mit jelent az „antropológia”? 
3 Giordano Brunot (többek között ezen nézetei miatt) 1600-ban máglyahalálra ítélték. 
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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, amely az erkölcsi kérdéseket, tehát a jó és a 

rossz mibenlétét taglalja.  

 

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

mitológia, rítus, politeizmus, monoteizmus, antropomorf, transzcendens, panteizmus, logika, 

filozófia, materializmus, idealizmus, etika 

 

 

A művészet 

 

A művészetek az ember alkotásvágyából fakadó tevékenységek, amelyek szépérzékünket,  

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

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

jellemzőit kutatja. Korábban a szépség tudományának hívták, ma művészetelméletnek 

nevezzük. 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, 

fotóművészet, filmművészet), 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, film) létrehozása. Minden alkotó művészetnek megvan a maga nyelve, eszköze, így a 

szobrászatnak például a kő, fa, 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. Tágabb értelemben a „művészi” szót használjuk a kézműves 

mesterségek területén is, hiszen egy szép bútor vagy autó tervezésekor is szükség van művészi 

érzékre, kreativitásra. 
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AZ IRODALOM 

 

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

szépirodalomnak is szoktuk nevezni, így különböztetjük meg a tudományos irodalomtól, 

például a történetírástól. A történelemkönyvekből megtudhatjuk, mik estek meg a valóságban 

az emberiséggel az évezredek során. A történetírás főszereplői a nagy személyiségek, az 

események mozgatói, akiknek a tevékenységét, életét dokumentumokból ismerjük. A 

“kisember” vagy “átlagember” történelme az irodalomban maradt fenn, mert az irodalom a 

magánember életét meséli el nekünk. Azt, ahogyan az egyes korokban a magánember megélte 

a történelmet. Az irodalom nem más, mint történelem alulnézetből.  

Az irodalom tárgya az ember, az ember külső-belső világa, jelleme, sorsa, az emberi 

kapcsolatok, a társadalmi problémák. 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, jól tükrözi az emberiség által bejárt szellemi utat. A szépirodalom a szó művészete, 

amely a nyelv segítségével nyújt esztétikai élményt. Minél expresszívebb (kifejezőbb) egy 

irodalmi mű nyelve, annál nagyobb esztétikai (művészi) élményt nyújt számunkra.  

Expresszív a stílus, ha érzékletes, azaz az érzékeinkre hat, például a hallásra vagy a látásra. 

Ha azt mondjuk: „Esik az eső.” — ez nem expresszív. Ha azt írjuk: „Zuhog.” — ez már 

kifejezőbb, mert hangulatfestő szót használunk, ami már az eső hangjait is felidézi. Ha azt 

mondjuk: „Esik, mintha dézsából öntenék.” — még expresszívebb, mert egy hasonlattal 

képszerűvé, láthatóvá, ezáltal érdekesebbé tesszük a leírást. 

Az expresszivitást, vagyis a stílus kifejezőerejét nemcsak az irodalmi művekben találjuk meg, 

hanem a mindennapok nyelvében is. A nyelv zenei eszközeivel élünk, amikor hangutánzó vagy 

hangulatfestő szavakat használunk: csiripel, morog, lötyög stb. A nyelv festői eszközeivel 

élünk, amikor képeket (metaforákat) alkalmazunk: pl. a szék lába, hegygerinc, bárányfelhők. 
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AZ IRODALMI MŰ 

 

Minden műalkotás alapja a művészi kreativitás, alkotókészség. Az ókori görögök a költészetet 

isteni inspirációnak (ösztönzésnek) tekintették, azaz felfogásuk szerint a költők isteni sugallatra 

alkottak, ma ezt ihletnek hívjuk. Csokonai Vitéz Mihály A Magánossághoz c. versében így ír 

az ihletről: 

 

Tebenned úgy csap a poéta széjjel, 

     Mint a sebes villám setétes éjjel; 

     Midőn teremt új dolgokat 

     S a semmiből világokat. 

 

Csokonai az ihlet pillanatát a villámfényhez hasonlítja, azaz az ihlet hirtelen megvilágosodás. 

A művészt a teremtő Istenhez méri, aki a semmiből alkotta meg a világot. A műalkotás tehát 

teremtés, valami újnak a létrehozása. Az író vagy a költő a szavak segítségével alkotja meg a 

művet. Minden jó irodalmi mű expresszív, azaz kifejező, érzékletes. Az irodalmi alkotás abban 

különbözik a mindennapi beszédtől, hogy érzékletes módon, pl. a nyelv zenei-festői 

eszközeivel közvetít számunkra gondolatokat, azaz egyéni stílusa van.  

Expresszivitás, stílus 

Az alábbiakban két irodalmi szövegen, egy versen és egy prózarészleten keresztül vizsgáljuk 

meg a művészi sajátosságokat. 

 

 

FELADAT 

Olvassátok el Coleridge4 balladájának kiemelt részleteit, 

majd válaszoljatok a kérdésekre! 

 

Samuel Taylor Coleridge 

 

 

                                                 
4 Samuel Taylor Coleridge /kólridzs/ (1772-1834), angol romantikus költő. 
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Samuel Taylor Coleridge: Ének a vén tengerészről  
A történet: 

Coleridge balladája egy tragikusan végződő tengeri utat mesél el, melynek főhőse és elbeszélője a Vén 

Tengerész. Még fiatal korában történt, hogy hajójuk Dél felé úszott a kedvező széllel, s egyszer csak elérték az 

Egyenlítőt. Ekkor azonban vihar tört ki, amely a Déli Sark felé sodorta őket, ahol a hó és jég birodalma ejtette 

rabságba a matrózokat. Ekkor feltűnik egy albatrosz, a tengerészek kedvenc madara, amely a legenda szerint jó 

ómen (előjel). A madár kíséri a hajót, amely kiszabadul a jég fogságából, és újra Északnak tart. A Vén 

Tengerész azonban lenyilazza az albatroszt, s ettől kezdve a balsors, az isteni büntetés üldözi őket. A hajósok 

először megharagszanak a Vén Tengerészre, de amikor a köd kitisztul, már ők is helyeslik a tettét. Újra elérik 

az Egyenlítőt, itt azonban eláll a szél, a hajó megáll, s a forróságban-szomjúságban kitör rajtuk a halálfélelem. 

Egy Szellem üldözi őket, s ekkor a matrózok a Vén Tengerész ellen fordulnak, őt hibáztatják, és bosszúból a 

nyakába akasztják a lelőtt albatroszt. Ekkor egy szellemhajó jelenik meg a láthatáron, rajta egy Kísértet-

asszonnyal, aki a Halállal kockázik, és a kockán megnyeri a Vén Tengerészt. A hajósok mind meghalnak, csak 

a Vén Tengerész marad életben, aki rémülten nézi a holttesteket, majd a Holdat és a csillagokat, s ekkor 

elragadja a bűntudat, és imádkozni kezd. Halott társai szellemét látja megelevenedni, miközben a Sarki Szellem 

démonai vezeklést rónak ki rá, s tovább sodorják a tengereken. Végül a Vén Tengerészt sújtó átok megtörik, s 

meglátja szülőföldjét, de élete végéig vezekelnie kell az elkövetett bűnért, az albatrosz lelövéséért. Országról 

országra bolyong, s mindenhol elmeséli bűnét és bűnhődését. 

 

ELSŐ RÉSZ 

 

A hó és a félelmes hangok 

országa, ahol nem lehetett élő 

teremtményt látni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

És jött a köd és jött a hó 

és lett csoda hideg; 

jöttek havas, árboc-magas, 

smaragdzöld jéghegyek. 

 

Zajlott a vad ár, a havas határ, 

s komoran lobogott az ég; 

állat, növény: nincs semmi lény, — 

börtönbe zárt a jég. 

 

És jobbra jég és balra jég 

és jég s jeges vihar: 

robbant, remegett, bömbölt, recsegett 

az örjöngő zenekar. 

 

MÁSODIK RÉSZ (miután  a tengerész lenyilazta az albatroszt, és megkezdődött a büntetés) 

 

A hajó hirtelen megáll. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De megállt a szél, vásznunk lealél; 

kinlódtunk, — micsoda kín! 

Szó is csak a csöndet elűzni kelt 

a hajósok ajkain. 

 

Réz s tűz az ég; mint vérkorong: 

délben fönt haldokolt 

a Nap az árbocon, de alig 

volt akkora, mint a Hold. 
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És az Albatrosz kezd 

megbosszúltatni. 

 

Nap-nap után, nap-nap után: 

álltunk, — (csönd, végtelen) — 

festett hajóként, tétlenűl, 

mint festett tengeren. 

 

Tenger, tenger mindenütt; 

dongánk veteműl, romol. 

Tenger, tenger mindenütt 

és inni korty se sehol! 

 

( Szabó Lőrinc fordítása) 

 

1. Mint látjátok, a szöveget Coleridge két oszlopba rendezte. A bal oldalon röviden 

elmeséli a történetet, jobb oldalon adja a költői kidolgozást. Mivel egészíti ki a puszta 

cselekményt, a nyers szöveget a költő? 

2. Milyen költői eszközökkel teszi expresszívvé (kifejezővé, érzékletessé) a szöveget? 

3. Coleridge történetében természetfeletti erők (szellemek, démonok) jelennek meg, ezt 

nevezzük fantasztikumnak. A fantasztikum ősi költői eszköz, a népmesék is erre 

épülnek. Tudtok-e olyan mai műveket megnevezni (irodalom, film), amelyekben 

találkozhatunk fantasztikummal? Vajon miért kedvelik az alkotók ezt a művészi 

eszközt? 

4. Keressétek ki az interneten az Iron Maiden zenekar feldolgozásában Coleridge 

versét (Rime of the Ancient Mariner). Milyen hangulatot áraszt a zene? Szerintetek 

miért alkalmas Coleridge balladája a megzenésítésre? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vass Judit: Irodalmi segédanyag 9 
Budapesti XIV. kerületi Teleki Blanka Gimnázium 

 
 

11 
 

FELADAT 

Ugyanaz másképp, 200 év múlva. 

Olvassátok el kortárs írónk, Esterházy Péter5 szövegét, majd 

válaszoljatok a kérdésekre! 

 
 

Esterházy Péter 

 

Transzformáció6 

– javítás – 

(részlet) 

     
A következőkben néhány javítási példát mutatunk be. Ezek a példák természetesen nem igazi 

javítások, pusztán a javító-módszer használatát és a nyelv kifejező erejét hivatottak bemutatni. Nem 

törekedtünk arra sem, hogy az egyes javítások minél egyszerűbbek legyenek, hanem inkább az volt a 

célunk, hogy a lehetőségek széles skáláját feltárjuk. 

 

A javítandó telep tartalma: 

 

A gödrök körbe vannak deszkázva. A hajlásszögek derékszögben vannak megállapítva. A járda alá 

van fúrva, másutt már alá van dúcolva. A deszkák közé feszítőrudak vannak téve. Az aszfalt fel van 

bontva. A tarló fel van túrva. Az alapok le vannak helyezve. A munka elő van készítve. Az ütemterv 

el van indítva. A csövek rozsdával vannak bevonva. A festék sok helyütt le van jőve. A faléceken a 

piros-fehér csíkozás erősen meg van kopva. (Ismerjük.) A munkások melegszenek, folyik az orruk 

vére. 

 

 A javítás eredménye: 

 

A gödröket körbe bedeszkáztuk. Szabályos téglatestek képződtek, a hajlásszög mindenütt kilencven 

fok. Nagy teljesítményű gépekkel fúrtunk a járdák alá, ahol szükségesnek látszott, aládúcoltuk őket 

(feszítőrudak stb.). Sok helyütt az aszfaltot is felbontottuk, a tarlót feltúrtuk, az alapokat lehelyeztük, 

a munkát előkészítettük, az ütemtervet elindítottuk. A csöveket itt-ott a rozsda marja, lejött a festék, 

mint ahogy a faléceken a piros-fehér csíkozás megkopott. A munkások fel vannak melegedve, folyik 

az orruk vére. 

 

A javítandó telep tartalma: 

 

Kezdetben csupán léptek neszeit hallottuk. Majdan szavakat hallottunk, óvatos suttogásokat. Majdan 

szavakat ejtettek ki. A hangsúlyozás nem bántotta fülünket. Léptek dobbantak később, kiáltások 

lettek. Ezeket szigorú parancsoknak hittük, főleg mert utánuk felerősödött a dobogás. Ajtók csattantak 

és ablakok, egyáltalán: tárgyak hallatták szavukat, folyt az előkészítés, majdan mikor a munkások 

fölmelegedtek, megkezdődött a kopácsolás. Nem mondhatok mást: kitartóan, erősen, élesen, 

rendszeresen. Izgatott lépteimmel egyre gyorsabban jártam körül asztalomat. A kíméletlen zaj 

kibontotta agresszív ösztöneimet: fokozódó erővel rugdostam az asztal lábát, majdan a széket, mely 

ettől ide-oda perdült, csikorogva. Nem szédültem el, láttam az asztal lábán a kopást, melyet rúgásaim 

okoztak. AZTÁN BENYITOTT AZ EGYIK MUNKÁS, ÉS MEGKÉRDEZTE, MI AZ 

ANYÁMNAK CSAPOK ILYEN ZAJT. Arca poros volt, fáradt, fáradt. A kopácsolás távolodott. Az 
                                                 
5 Esterházy Péter (1950 ─ 2016) író, esszéíró 
6 transzformáció : átalakítás 
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új zajok csökkentve lettek, az ajtók puhán csukva, az ablakok kattanva zárva, egyáltalán: tárgyak 

torkára fagyva a szó. Felerősödtek a kotródás hangjai, a parancsszavak nem csuklottak meg, 

lehalkultak. Majdan szavakat izéltek ki. Majdan szavakat izéltünk, óvatosságokat. Végül csupán 

léptek neszeit izéltük. 

 

Esterházy Péter: Bevezetés a szépirodalomba, A 

próza iszkolása, Magvető Kiadó, Budapest, 

1986. 59-61.o. 

     

1. Mondjátok el röviden, kik a szereplők, és ki mit csinál! 

2. Miért adta a szerző a „Transzformáció’ és a „javítás” címeket a szövegnek? Ki alakít 

át vagy javít és mit? 

3. Miért nevezi az egyes bekezdéseket „telep”-nek? 

4. Milyen az első bekezdés (telep) szövege, stílusa?  

5. Hogyan módosítja az első javítás az eredeti szöveget? 

6. A harmadik bekezdés („Kezdetben csupán léptek neszeit hallottuk….”) milyen új 

elemekkel gazdagítja a történetet? Ki az elbeszélő? Mivel több ez a rész az előzőnél? 

Szerintetek miért írta csupa nagybetűvel a kiemelt mondatot? Milyen fordulat 

következik be ezután az elbeszélő magatartásában? Mi volt az, ami ezt a fordulatot 

hozta? ( Kezdetben idegesítette a munkások által keltett zaj, és idegességét az asztal 

rugdosásával vezette le. Miért hagyja abba? ) Melyik mondat árulkodik erről? 

7. Az olvasói közízlés sokáig csak az irodalmi stílust fogadta el, a szleng (durva 

kifejezés), a 20. század második felében sokasodik meg a szépirodalomban. Hol 

találunk szlenget a fenti szövegben?   

8. Az „izé” szót töltelékszónak hívjuk, és az igénytelen beszéd részének. Akkor 

használjuk, amikor nem találjuk a megfelelő szót. Szerintetek miért alkalmazza az 

író? 

9. Tudhatjuk-e, hogy a történetben mi valóságos, és mi az, ami fiktív (kitalált)? Van-e 

ennek jelentősége? 

10. Előfordult-e már veletek, hogy valaki vagy valami agresszivitást (erőszakot) váltott 

ki belőletek? Hogyan reagáltatok? Sikerült-e a felgyülemlett agressziót békésen 

feloldani? 

11. MIBEN HASONLÍT S.T. COLERIDGE ÉS ESTERHÁZY PÉTER ÍRÁSA? 

 

 

Művészet és valóság 

 

Művészet és valóság szoros kapcsolatban áll egymással, hiszen az irodalmi művek legfőbb 

témája az emberi világ, az emberi sorsok. Az ókori görögöktől származik az a felfogás, hogy 

a művészet a valóság mimézise (utánzása). A valóság azonban bonyolult, hiszen nemcsak a 

látható dolgokat értjük alatta, vagyis a külső világot, hanem az ember belső világát: érzelmeit, 

gondolatait, képzeletét is. Ezért azt mondhatjuk, hogy a műalkotás az emberi valóságot 

tükrözi, azaz fejezi ki. Ez a tükrözés lehet valósághű, azaz a műben a látható világ reális képe 

jelenik meg, mint pl. Leonardo Mona Lisa c. festményén. Ekkor mimetikus (utánzó) 

művészetről beszélünk. A művészet azonban lehet nem mimetikus is, például ha a költő 

szimbólumokban (jelképekben) rejti el gondolatait. 
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Fikció 

 

Az irodalmi alkotások többsége fikcióra, kitalálásra épül. Lehet, hogy a művet valamilyen 

valóságos esemény szülte, de az író a valóban megtörténteket a képzeletében átalakítja, 

kiegészíti, elvesz belőle vagy felnagyítja, így a történet már fiktív, kitalált. A fiktív történet 

azonban akkor jó, ha benne valóságos emberi élmények tükröződnek. Coleridge balladájában 

az egyik leggyakoribb témát, a bűn és bűnhődést dolgozta fel. A Vén Tengerész történetében 

tehát egy örök emberi élményt rejtett el, hiszen a bűnhődést mindannyian ismerjük. A jó műben 

az egyéni történet egyetemes emberi élményeket hordoz. Ezért van az, hogy bizonyos alkotások 

örök életűek, mert minden korban érvényes üzenetük van, magunkra ismerünk. Milyen 

egyetemes emberi élményt, tapasztalatot hordoz az Esterházy-szöveg?  

 

Mű és befogadó 

 

Minden műalkotás szubjektív, azaz személyes, ha tetszik elfogult, hiszen a művész is ember. 

Az ember nemcsak érzékeli a körülötte lévő világot, hanem meg is ítéli, azaz értelmezi, a 

világból érkező információkat átszűrjük a szubjektív tudatunkon. Ugyanazt az eseményt 

különböző emberek különbözőképpen élik meg. A jó műalkotás segít bennünket kilépni a saját 

szubjektumunkból (énünkből), kitágítja a látókörünket, képessé tesz magunk és mások jobb 

megértésére.  

 

Olvasatok 

 

Ugyanazt a szöveget különböző szinteken értjük, ez attól függ, hogy mennyire vagyunk 

olvasottak vagy műveltek. A sokat és figyelmesen olvasó ember mélyebben érti a műveket, 

ezért az érzelmi élete és gondolatvilága is gazdagabb. Miért jó ez? Mert a művészet kiragad 

bennünket a hétköznapok taposómalmából, az életünket teszi gazdagabbá, a világunkat 

színesebbé. Van olyan mű, amely a puszta szépségével hat, kellemes vagy szórakoztató, van 

olyan, amely katartikus (megrendítő) hatással van ránk. Ez utóbbira vegyünk egy példát! 

 

 

FELADAT 

Olvassátok el Pilinszky János7: Négysoros c. versét, majd válaszoljatok a kérdésekre! 

 

 

1. Szerintetek miért nehéz megérteni a verset? 

2. Milyen történetet képzeltek el a négy sort olvasva? 

3. Hasonlítsátok össze a saját és a többiek értelmezését! Hol van bennük közös pont? 

 

Pilinszky János verse mindössze négy sor, mégis nehéz megfejteni, mert jelképekre épül. 

Ahhoz, hogy érthetővé váljon, hosszú utat kell bejárnunk az irodalomban, műveltekké kell 

                                                 
7 Pilinszky János (1921-1981) költő, esszéíró 
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válnunk. Erre való az irodalomóra, hogy az olvasás által megtanuljunk gondolkodni, magunkat 

és a világot mélyebben érteni. MERT AZ IRODALOM RÓLUNK SZÓL! 

 

Fogalmak: kreativitás, expresszivitás, mimézis, fikció, katartikus, szubjektum 

 

 

ALKOSSUNK ! 

 

FELADAT: 

Írjatok az alábbi két mondatból, mint nyersanyagból egy rövid történetet úgy, hogy minél 

expresszívebb legyen! Válasszatok egyet az alábbi lehetőségek közül: 

1. a történet a Ti jó kedveteket tükrözze! 

2. a történet a Ti rossz kedveteket tükrözze! 

3. Az “öregember” legyen megnyerő, szimpatikus! 

4. Az “öregember” legyen ellenszenves! 

 

A nyersanyag: Esett az eső. Egy öregember jött velem szemben az úton. 

 

 

 

ÖSSZEFOGLALÁS 

 

1. Mi a „kultúra” szó jelentése? 

2. Mit értünk kultúrkör alatt? 

3. Melyek az európai kultúra gyökerei? 

4. Mi a mítosz? 

5. Melyek a nagy világvallások? 

6. Milyen istenképek alakultak ki? 

7. Mit értünk tudomány alatt? 

8. Melyek az absztrakt, a természet- és a társadalomtudományok? 

9. Mi a művészet, milyen művészeteket különböztetünk meg? 

10. Mi az esztétika? 

11. Mi az irodalom, mi a tárgya? 

12. Milyen műnemeket különböztetünk meg, melyek a jellemzőik? 

13. Melyek a legfőbb művelődéstörténeti korszakok? 

Az irodalmi mű 

1. Mit értünk expresszivitás alatt? 

2. Milyen kapcsolatban áll művészet és valóság? 

3. Mi a mimézis? Mit nevezünk mimetikus művészetnek? 

4. Mit értünk fikció és fantasztikum alatt? 

5. Keressetek további információkat az interneten a “szép” és a “szépség , illetve az “irodalom” 

szavak jelentésére! 
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AJÁNLOTT OLVASMÁNYOK: 

 E.H.Gombrich: A művészet története, Gondolat, Budapest, 1974. (Élvezetes, könnyen érthető 

összefoglalás a képzőművészetekről: a festészetről, szobrászatról és építészetről) 

 A tudomány csodálatos világa, Helikon Kiadó, 1990. (Képekben gazdag, érthető, élvezetes könyv a 

tudomány több ezer éves útjáról, a leghíresebb találmányokról, felfedezésekről.) 

 

 

FELADAT:  

 

 

Keressetek az interneten további  (2000 után megjelent) könyveket, tanulmányokat a 

“kultúra”, “vallás” a “kultúrkör”, az “irodalom” témakörökön belül! 
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