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IRODALMI FOGALMAK   

9-11. osztály 

 

VASS JUDIT 

 

 

 

PROZÓDIA 

 

időmértékes verselés rímtelen, rövid és hosszú szótagok szabályos váltakozása, egy szövegben vagy csak 

emelkedő vagy csak ereszkedő verslábak vannak (görög-római) 

nyugat-európai 

verselés 

rímes-időmértékes vagy rímes-ütemhangsúlyos 

gondolaritmusos 

verselés 

rímtelen, a hasonló mondatszerkezetek ismétlésére épül, Biblia 

jambus U–                             anyám 

anapesztus UU –                         anyukám 

ionicus a minore UU– –                       anyukámról 

chorijambus – UU –                      édesanyám 

trocheus – U                            tudja 

daktilus – UU                         tudja-e 

spondeus – –                             tudtál 

hexameter időmértékes sor = 6 versláb, daktilus vagy spondeus, az 5. mindig daktilus 

Férfiuról szólj nékem, múzsa, ki sokfele bolygott 

pentameter időmértékes sor = 5 versláb, daktilus vagy spondeus, középen cezúra 

Tót Gyula bádogos és ׀׀ vízvezeték-szerelő 

disztichon sorpár, egy hexameter és egy pentameter 

drámai jambus 5 és feles jambus, a klasszikus drámák ritmusa 

„To be, or not to be; that is the question” (Hamlet) 

szimultán verselés Különböző verselési rendszerek ötvözete, pl. a vers egyszerre időmértékes és 

ütemhangsúlyos. Csokonai: Tartózkodó kérelem 

szapphói strófa Berzsenyi Dániel: Osztályrészem 

Partra szállottam, levonom vitorlám, 

A szelek mérgét nemesen kiálltam, 

Sok Charybdis közt, sok ezer veszélyben 

            izzada orcám. 

 

alkaioszi strófa Berzsenyi Dániel: A magyarokhoz 

Romlásnak indult, hajdan erős magyar! 

Nem látod Árpád vére miként fajul? 

   Nem látod a bosszus egeknek 

      Ostorait nyomorult hazádon? 

 

 

aszklepiádészi strófa Berzsenyi Dániel: A közelítő tél 

Hervad már ligetünk, s díszei hullanak, 

Tarlott bokrai közt sárga levél zörög. 

Nincs rózsás labyrinth, s balzsamos illatok 

     Közt nem lengedez a Zephyr.  

 

 

 

ütemhangsúlyos 

verselés 

Egy ütem a hangsúlyos szótagtól a hangsúlyos szótagig tart. 

 

A csitári / hegyek alatt /                        4 / 4 

Régen lee / sett a hó                              4 / 3 

Az hallottam / kisangyalom,                 4/  4 

Véled esett / el a ló                                4/  3 
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POÉTIKA  

metafora névátvitel 

főnévi: én drágalátos palotám  

igei: száll az idő 

melléknévi: rongyos füvek 

allegória elvont fogalom (élet, halál, igazság, álom stb) megszemélyesítése vagy egy metafora 

végigvitele egy egész gondolatsoron 

verbális stílus a szövegben sok az ige, ettől dinamikus (mozgalmas) 

nominális stílus a szövegben nincs vagy kevés az ige, helyette névszók (főnév, melléknév, igenevek) 

vannak 

toposz ősi kép, szimbólum ( nyár, tél, tavasz, ősz, tűz, hold stb) 

archetípus ősi típus, jellem (pl. zsarnok, lázadó stb.) 

akrosztikon névrejtés (Villon, Balassi) 

alliteráció betűrím, az egymás után következő szavak ugyanazzal a hanggal kezdődnek 

hiperbola felnagyítás, kozmikussá növesztett kép 

antikizálás a görög-római művészet utánzása, görög-római mitológiai elemek alkalmazása ( a 

klasszicizmusra jellemző) 

metonímia érintkezésen alapuló szókép („ jó fej”, „tudja az egész város”) 

szinekdoché a metonímia fajtája, rész-egész felcserélése 

pl. „Küzdött a kéz…” (Vörösmarty: Előszó)) 

asszociáció képzettársítás 

negatív tájfestés képi montázs, a költő azt írja le, ami a tájból hiányzik, ezért a tájnak egyszerre két 

állapotát látjuk (pl. a nyári és a téli képét) 

Berzsenyi Dániel: A közelítő tél 

vershelyzet az a szituáció ( a vers elején), amelyben a költő megjeleníti önmagát és környezetét, 

ebből indul ki a gondolatmenet 

hapax legomenon egyéni szólelemény 

Pl. Berzsenyi Dániel: „elestvéledtem” 

reflexió elmélkedés 

önreflexió amikor önmagunkról gondolkodunk, beszélünk 

fentebb stíl a klasszicisták stíluseszménye, emelkedett, csiszolt szépirodalmi stílus 

szómágia gyakori szóismétlés (Ady Endre) 

 

RETORIKA  

 

retorikus kérdés Nem vár választ, mert az már benne rejlik a kérdésben 

expozíció a retorikus mű bevezetése 

argumentáció a retorikus mű érvelés része 

konklúzió a retorikus mű befejezése, következtetés 

paradoxon képtelen ellentét 

Szomjan halok a forrás vize mellett.  (Villon) 

parafrázis átirat, nem szószerinti idézet 

didaktikus tanító jellegű , „szájbarágós” 

oximoron ellentét a jelző és a jelzett szó között 

„Bölcselkedő oktalanság” (Kölcsey: Vanitatum vanitas) 

retardáció késleltetés 

meditációs szerkezet kérdések-válaszok láncolata 

propozíciós vers iskolai versgyakorlat, a versnek meg van adva a tárgya és a műfaja 

pictura leíróvers 

sentencia bölcs mondás, bölcseleti vers 

EPIKA 

 

epika elbeszélő műnem, története és narrátora (elbeszélője) van 

verses epika: eposz, elbeszélő költemény, ballada 

prózai epika: novella, elbeszélés, regény 



Fogalmak, Vass Judit 

 

 3 

eposz hősköltemény, egy egész nép életére kiható harci eseményt mond el (Homérosz: 

Iliász, Odüsszeia, Vergilius: Aeneis, Zrínyi Miklós: A szigeti veszedelem) 

invokáció az eposz szerkezeti egysége, a múzsa megidézése 

propozíció az eposz szerkezeti egysége, tárgymegjelölés 

enumeráció az eposz szerkezeti egysége, seregszemle 

in medias res a dolgok közepébe vágva 

epitheton ornans eposzi jelző, pl. „leleményes Odüsszeusz” 

novella prózai kisepika műfaja, történetet mond el, narrátora van, egy szálon futó 

cselekménye, kevés szereplője, határhelyzetre épül 

Boccaccio: A sólyom feláldozása 

regény prózai nagyepika műfaja, lehet több szálon futó cselekménye, sok szereplős, térben-

időben korlátlan cselekmény 

pikareszk utazóregény, a polgári regény első műfaja, a hős még csak külső utat jár be, nincs 

jellemfejlődés 

Cervantes: Don Quijote 

tézisregény felvilágosodás kori regény, az utazóregény gondolatilag elmélyített változata, egy 

filozófiai tételt cáfol vagy igazol 

Voltaire: Candide 

robinzonád „szigetregény”, a hős egy lakatlan szigeten próbál megküzdeni a fizikai-lelki 

megpróbáltatásokkal 

Defoe: Robinson Crusoe 

Golding: A legyek ura 

társadalomszatíra A társadalom torzulásait kifigurázó regény, melyre a metsző gúny és az irónia 

jellemző 

Swift: Gulliver 

fejlődésregény Bildungsroman, a hős külső-belső utat jár be, van jellemfejlődés 

Goethe: Wilhelm Meister,  a realista regények, pl. Balzac: Goriot apó, Stendhal: 

Vörös és fekete 

én-regény Naplóregény, levélregény, egyes szám első személyű vallomásregény, a belső 

történéseken van a hangsúly 

Goethe: Wether 

karrier regény téma : milyen esélyei vannak az egyénnek a társadalmi érvényesülésre, ha alulról jött 

(Balzac: Goriot apó, Stendhal: Vörös és fekete) 

analitikus regény lélektani  regény ( Tolsztoj: Anna Karenina) 

polifonikus regény „ többszólamú”:Dosztojevszkij teremtette meg, az elbeszélő háttérbe vonul, a szöveg 

nagy részét a szereplők reflexiói, dialógusai teszik ki, a szereplők egy-egy eszmét, 

szólamot képviselnek 

kísérleti regény Zola nevezte így a regényeit, naturalista regény 

objektív elbeszélő Csak a tényeket közli, tárgyilagos 

szubjektív elbeszélő Közvetlenül értékeli a hősöket, elfogult 

narráció Elbeszélés 

lineáris időszerkezet Kronologikus, az eseményeket időrendi sorrendben adja elő 

retrospektív 

időszerkezet 

Visszatekintő: jelen – múlt – jelen (pl. Odüsszeia, Iván Iljics halála) 

verses regény epikolírai műfaj, versbe szedett regény, a történetet az elbeszélő megszakítja lírai 

reflexiókkal 

Byron: Don Juan, Puskin: Anyegin, Arany János: Bolond Istók 

vígeposz eposzparódia, megtartja a klasszikus eposz kellékeit, de a cselekmény és a hősök 

kisszerűek, komikusak 

Petőfi Sándor: A helység kalapácsa 

értekező próza a tudomány és a szépirodalom határán áll, valamilyen filozófiai vagy kulturális 

kérdést feszeget, retorikus és szépirodalmi eszközökkel 

Kölcsey : Parainesis 

 

LÍRA 

  

líra a legszubjektívebb műnem, formája a vers, többnyire rímes-ritmikus szöveg 

dal lírai műfaj, egynemű érzést fejez ki, rövid, szabályos versszakokra épül, énekelhető 

Csokonai: Tartózkodó kérelem, Petőfi: Fa leszek, ha… 
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epigramma eredetileg sírfelirat, később bölcseleti vers, csattanóra épül, disztichonban íródik 

Anakreon: Gyűlölöm, Catullus: Caesarhoz, J. Pannonius: Pannónia dicsérete, 

Kölcsey: Huszt 

óda lírai műfaj, lírai szónoklat, megszólítottja van, retorikus szerkezetű (expozíció, 

argumentáció, konklúzió), patetikus hangnemű költemény, filozófiai vagy morális 

kérdést feszeget 

Horatius: Licinius Murenához, Berzsenyi Dániel: A magyarokhoz, Vörösmarty: 

Szózat 

elégia Lírai műfaj, hangulati vers, valamilyen életérzést fejez ki lecsendesült, sztoikus 

hangnemben 

Janus Pannonius: Egy dunántúli mandulafáról, Berzsenyi Dániel: A közelítő tél 

episztola Költői levél, Horatius: Ars poetica, Berzsenyi Dániel: Vitkovics Mihályhoz 

elégikó-óda Csokonai: A Magánossághoz 

panegirikusz Dicsőítő költemény 

ballada (villoni) Középkori táncdal, 3x8 soros versszak + ajánlás 

Villon: Záróballada 

ballada (népballada) Tragikus történetet mond el, epikus, lírai és drámai vonásai vannak (története és 

elbeszélője van, dalszerű, dialógusban íródik, balladai homály jellemzi) 

szonett (petrarcai) 2x4 soros versszak + 2x3 soros versszak 

10/11 szótagú, jambikus (U–) sorok 

Rímképlet: abba  abba  cdc dcd 

szonett (shakespeare-

i) 

10/11 szótagú, jambikus sorok  

Nincs versszakokra tagolva 

Rímképlete: ababababcdcdee 

jeremiáda Jeremiás próféta nevéből elvont lírai műfaj, siralomének, panaszáradat 

 

Rákóczi-nóta 

rondó Lírai műfaj, egyes sorok körkörösen ismétlődnek 

danse macabre Haláltánc, középkori lírai műfaj 

trubadúr líra A középkori világi költészet válfaja, provanszál költészet, szerelmi líra, 

udvarlóversek 

Vogelweide (német trubadúrköltő = Minnesänger) 

zsoltár A Bibliából átvett vallásos lírai műfaj, Dávid zsoltárait utánozza, könyörgő, dicsőítő, 

hálaadó zsoltár 

vágáns Középkori vándorköltő ( kicsapott diákok, papok) 

Carmina Burana (vágáns líra) 

poeta laureatus Koszorús költő  (Petrarca) 

poeta doctus tudós költő (Csokonai, Arany) 

poeta natus ösztönös költő 

ars poetica Költői hitvallás 

lírai monológ lírai műfaj, drámai jambusban íródik, meditációs szerkezetű 

Vörösmarty Mihály: Gondolatok a könyvtárban 

rapszódia romantikus lírai műfaj, éles hangulat – és hangnemváltások jellemzik 

Vörösmarty: Liszt Ferenchez, A vén cigány, Előszó 

idő-és értékszembesítő 

vers 

a múltat hasonlítja össze a jelennel, a múlt értéktelített, a jelen értékhiányos 

Berzsenyi: A magyarokhoz, Kölcsey: Zrínyi dala 

kivetített belső 

dialógus 

látszólag két különálló személy beszélget, valójában a költő vitatkozik önmagával 

Kölcsey: Zrínyi dala, Zrínyi második éneke 

 

DRÁMA 

 

dráma • Előadásra szánt, cselekményes mű 

• Akció-dikció egysége jellemzi 

• Konfliktus, drámai harc, értékrendek harca 

• Expozíció, kibontakozás, bonyodalom, tetőpont, megoldás 

• Dialógus, monológ 

tragédia Drámai műfaj, a tragikum  jellemzi, pozitív értékek pusztulása 

Szophoklész: Antigoné 

Shakespeare: Hamlet 
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katarzis A néző lélekállapota, részvét a pozitív értékek pusztulása miatt, megkönnyebbülés, 

mert helyreáll az erkölcsi értékrend 

komédia Vígjáték, uralkodó esztétikai minősége a komikum (humoros jelleg), emberi 

gyengeségeket figuráz ki, a látszat és a valóság ellentétére épül 

Moliére: A fösvény 

helyzetkomikum A hősök két malomban őrölnek (másról beszélnek, de azt hiszik, hogy ugyanarról) 

jellemkomikum A jellemgyengeség felnagyítása, eltúlzása („moliére-i túlzás”) 

farce Bohózat 

commedia dell’ arte Rögtönzésre épülő előadás ( csak a cselekményvázlat van leírva, a dialógusokat 

improvizálják) 

deus ex machina Eredetileg emelő szerkezet („Isten a gépből”) , mai jelentése: váratlan, szerencsés 

fordulat 

drámai költemény  

emberiségköltemény 

világdráma 

romantikus műfaj, szakít a klasszikus dramaturgiával, a cselekmény téren- és időn 

keresztül csapong, nincs drámai harc, a hangsúly a filozófiai kérdéseken van. 

Goethe: Faust, Byron: Manfred, Vörösmarty: Csongor és Tünde, Madách Imre. 

Az ember tragédiája 

(Előzménye.: Dante: Isteni Színjáték, Milton: Az elveszett paradicsom) 

 

többszintes dráma a dráma cselekménye különböző világszinteken játszódik (föld-ég stb) 

Shakespeare: Szentivánéji álom, Vörösmarty: Csongor és Tünde 

csehovi dráma drámaiatlan: alig van akció , dialógus, helyette párhuzamos monológok, nincs 5. 

felvonás, nincs megoldás, katarzis 

analitikus dráma az ibseni dráma, lélektani, az élethazugságok leleplezése, az elfojtott múlt felszínre 

hozása 

HANGNEM 

pátosz, patetikus fennkölt, magasztos hangnem 

humor, humoros kedveskedő, tréfás kifejezése 

irónia, ironikus szelíd gúny, az ellenkezőjét mondjuk annak, amit gondolunk („ügyes” , ha valaki 

elront valamit) 

gúny, gúnyos erős kritika, nyers kifejezések 

szakrális szent, vallásos, áhítatos 

profán világi, szentségtörő 

groteszk a torznak, a kisszerűnek, a komikumnak és a pátosznak a keveredése 

ESZTÉTIKA 

esztétika A szépség tudománya, művészetelmélet 

Az első esztétikát Arisztotelész írta: Poétika 

Mimézis, mimetikus Utánzás, a valóság tükrözése 

kalokagathia A művészi és az erkölcsi szép egysége, a mű szép és erkölcsös (görög 

művészetideál) 

idealizál Eszményít 

kultúra A társadalom szellemi tevékenysége 

• Vallás, tudomány, filozófia, művészet 

• Tágabb értelemben: viselkedéskultúra stb. 

Arisztotelész Poétika, a művészet mimézis 

Horatius Ars poetica, a művészet gyönyörködtet és tanít 

Boileau Klasszicista esztéta: Art Poetique, hármas egység szabálya: a cselekmény, az idő és a 

hely egysége (drámában: egy cselekményszál, 24 óra alatt, egy helyszínen játszódik) 

megkülönböztet alsóbb és felsőbbrendű műfajokat és stílusokat 

Winckelmann Klasszicista esztéta: görög művészet = nemes egyszerűség 

 

SAJTÓ 

 

Magyar Hírmondó (1780), Kassai Magyar Múzeum (1788), Uránia (1794), Aurora (1822) Athenaeum (1837) 

Életképek, Pesti Divatlap, Pest Hírlap, Jelenkor, Nyugat (1908-1941) Válasz, Szép Szó  (1930-as évek)  

Mai irodalmi lapok: Élet és Irodalom (ÉS), Tiszatáj (online), Litera Irodalmi Portál (online), Librarius (online)  
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DIA=  Digitális  Irodalmi Akadémia (főleg kortárs magyar írók  művei) 

MEK= Magyar Elektronikus Könyvtár 

 

 

MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI KORSZAKOK 

 

Ókor (antikvitás) Kr.u. 476-ig 

• Homérosz, Szapphó, Szophoklész, Catullus, Vergilius, Horatius, BIBLIA 

Középkor Kr.u. 476-14. sz. 

• Keresztény-feudális világkép 

• Teológia, hét szabad művészet 

• Latin nyelvű, vallásos irodalom 

• Irodalom: didaktikus és moralizáló 

• Szt. Ágoston, Jacopone da Todi, Assissi Szent Ferenc, Dante, 

Vogelweide, Villon 

Reneszánsz 14-16. sz. 

• humanizmus, reformáció 

• szekularizáció, polgárság előretörése 

• művészet: mimetikus, szépségkultusz 

• anyanyelvű irodalom 

• szórakoztató szépirodalom megjelenése 

• könyvnyomtatás 

• Petrarca, Boccaccio, Shakespeare, Janus Pannonius, Balassi Bálint, 

Barokk 16-17. sz. 

• ellenreformáció, rekatolizáció 

• keresztény-feudális világkép utóvirágzása 

• túldíszítettség, keresztény misztika 

• Tasso, Pázmány Péter, Zrínyi Miklós, Mikes Kelemen 

Felvilágosodás 18. sz. 

• polgárság hatalomra jutása 

• francia forradalom (szabadság, egyenlőség, testvériség) 

• racionalizmus 

• empirizmus 

• materializmus 

• polgárosult irodalom 

klasszicizmus a felvilágosodás művészeti irányzata 

• a görög-római klasszikusok követése 

• normatív esztétika 

• racionalizmus 

• felsőbbrendű műfajok: tragédia, eposz, óda, elégia, epigramma, episztola 

• formai igényesség, antikizálás 

• Swift, Voltaire, Goethe, Schiller 

szentimentalizmus A felvilágosodás művészeti irányzata 

• Az érzékenység irodalma 

• Vallomásos művek 

• Túlcsorduló érzelmek 

• Rousseau, Sterne, Goethe: Werther 

romantika 19. század eleje 

• lázadás a klasszicizmus kötöttségei ellen 

• irracionalizmus, liberalizmus, nacionalizmus 

• világ = misztérium 

• ráció helyett: intuíció 

• az alkotói egyéniség szabadsága, zsenikultusz 

• műfajhatárok összemosása 

• irodalmi népiesség, historizmus, pszichologizmus, orientalizmus 

• Wordsworth, Coleridge, Byron, Shelley, Keats, Poe 

• V. Hugo, Novalis, Hoffmann, Heine 
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• Puskin, Kölcsey, Vörösmarty, Petőfi, Arany, Jókai 

realizmus • filozófiai háttere: a pozitivizmus, a tények feltárás 

• valósághű ábrázolás 

• szakítás a romantikus ideálokkal, dezillúzió 

• antihősök 

• objektív elbeszélő 

• tárgyilagos, részletező környezetrajz 

• társadalmi tabló 

naturalizmus • a realista (valósághű) ábrázolás „túlhajtása” 

• a realista szelektál a valóság elemeiből, a naturalistára a túlrészletező leírás,  

az élet visszataszító részleteinek a beemelése jellemző 

• a naturalizmus megteremtője (Zola) szerint az ember biológiailag 

determinált lény, jelleme főleg örökletes tulajdonságokból áll 

• a testi-anyagi-ösztön világ részletező bemutatása 

• Zola, Móricz Zsigmond 

klasszikus modernség • impresszionizmus, szimbolizmus, szecesszió 

• még nem szakítanak a mimézissel, de a hangsúly az egyéni látásmódon van 

szimbolizmus • előzménye: parnasszizmus (elefántcsonttorony- költészet) 

• l’art pour l’art 

• szimbolizmus – szakít a romantikus én-lírával 

• tárgyi költészet, visszafogott hang 

• a művészi és erkölcsi szép szétválik (a  kalokagathia vége) 

• dekadencia 

• szimbolista vers: központi szimbólum, több jelentéssík (konkrét képi + 

absztrakt) 

• Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Rilke, Ady Endre 

 

FILOZÓFIA 

 

filozófia A bölcsesség szeretete, bölcselet 

idealizmus Szellemelvű filozófia, a szellem magasabb rendű, mint az anyag 

materializmus Anyagelvű filozófia, a szellem is anyag 

etika Erkölcstan 

sztoicizmus • A bölcs belenyugvás,  szenvedélymentes szemlélődés 

• Szellemi-erkölcsi függetlenség 

epikureizmus • Epikurosz, élvezd az életet, de mértékkel 

• Horatius: Carpe diem („Élj a mának!”) 

aurea mediocritas arany középszer 

• Horatius : tartózkodjunk a szélsőségektől 

panteizmus Istent azonosítja a természettel 

transzcendens Isten (zsidó-keresztény) – érzékelhetőn, értelmen túli 

újplatonizmus Platón követői a reneszánsz korában 

• A szellem magasabb rendű, a lélek a tökéletes felé törekszik, Petrarca 

humanizmus A reneszánsz ideológiája 

• Emberközpontúság, Szekularizáció 

• Görög-római művészet felfedezése 

aufklerista felvilágosult 

racionalizmus Felvilágosodás filozófiája 

• Ráció= értelem 

• Észelvű filozófia 

• Csak azt fogadja el, amit az értelmével belát 

• Descartes: Cogito ergo sum 

szenzualizmus Érzékelés filozófiája 

• Elme születéskor: tabula rasa (tiszta lap) 

• Minden ismeretünket tapasztalás útján szerezzük 

empíria Tapasztalat 

• Empirikus tudomány = tapasztalatra, kísérletre épül 
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deizmus • A felvilágosodás vallása 

Isten csak megteremtette a világot, további sorsába nem szól bele  

utópia • Mórus Tamás művének címe, Utópia = sziget, a tökéletes állam 

• utópia = olyan mű, amely a tökéletes társadalmat képzeli el 

• 1. utópisztikus mű: Platón: Az állam 

ellenutópia • olyan mű, amely a rossz államot mutatja be, illetve totális diktatúrát jósol:  

• Madách:  Falanszter, Orwell: 1984, Állatfarm, Huxley: Szép új világ, 

Antony Burgess: Gépnarancs 

Szókratész • Kérdezve tanítás,  Daimón Gnoti se auton (Ismerd meg magad!) 

Platón 

 
• Ideatana, Állam (első utópia)  

Arisztotelész Poétika (mimézis), Retorika, Logika stb 

Szt. Ágoston Keresztény bölcselet, Vallomások 

Aquinói Sz. Tamás  5 istenbizonyíték 

Rotterdami Erasmus 15. sz. Humanista tudós, A balgaság dicsérete 

Descartes 17. sz., racionalista filozófus, Cogito ergo sum 

Pascal 17. sz. filozófus, Gondolatok 

• „Minden méltóságunk a gondolkodásban rejlik.” 

Spinóza 17. sz., holland filozófus 

• bibliakritika 

• Etika: „Az üdvösség nem az erény jutalma, hanem maga az erény.” 

Immanuel Kant 1781 A tiszta ész kritikája 

• ismeretelméleti szkepszis 

• magánvaló világ – jelenségvilág 

• kategórikusz imperatívusz, a 6. istenbizonyíték 

Hegel A szellem fenomenológiája 

• dialektikus idealizmus 

• tézis, antitézis, szintézis 

• világszellem: Weltgeist 

Kierkagaard • dán filozófus 

• az ember választások útján valósítja meg önmagát 

• a választás szabadsága szorongással jár együtt 

• esztétikai, etikai, vallási szint 

• fő műve: Vagy-vagy 

Schopenhauer • a szenvedés oka az akarat 

• cél az akarat kioltása, szenvedélymentes szemlélődés 

• A világ mint akarat és képzet 

Nietzsche • Im ígyen szóla Zarathustra 

• „Isten meghalt” cél: az ember feletti ember (Übermensch) 

• szakítás a keresztény etikával 

• nyájember ↔büszke individuum 

• individulaizmus 

Bergson • időelmélet : objktív idő, szubjektív idő (tartam) 

• a múlt mindig jelen van 

• az egyén mindent önmagára vonatkoztat 

William James • az emberi tudat:”stream of consciousness”= tudatfolyam 

 

 

 


