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BEVEZETÉS AZ IRODALOMBA 

 

Mi az irodalom? 

 

Híres írók vallomását olvashatjátok az irodalomról. Mi bennük a közös gondolat? 

Nektek melyik tetszik a legjobban? Miért? Mely idézetekhez illenek a képek? 

 

Akik szépet látnak a szépben, azok a műveltek. Számukra van remény.  

Oscar Wilde 

A jó olvasó nem az írót keresi a műben, hanem saját magát. S a 

műnek, ha valóban mű, annyi jelentése van, ahány olvasója. Ezért 

kimeríthetetlen.  Tőzsér Árpád 

 

Sok embernek vannak lényeges, kristályos mondanivalói, de azokat 

nem tudják mindig jól kifejezni. Nekem nincsenek lényeges és 

kristályos mondanivalóim, de ezeket mindig jól ki tudom fejezni. 

Tandori Dezső 

 

 

Az ember semmit nem szop az ujjából. A valóságból merít, 

szüksége van rá, mert az a legnagyobb szerző. Oravecz Imre 

 

A szépirodalom egyik feladata legalább egy cseppnyi vigaszt 

vagy melegséget leszűrni néha az emberi szenvedésből és 

nyomorúságból. Hogy is mondják? Legalább nyalogatni a 

sebeinket, ha már nem tudja bekötözni őket. Ámosz Oz 

 

Felfedeztem, hogy az írás mágia1. […] Keverék szóból, álomból, 

jelképből, érzésből, keverék, bűvös jegyek egyvelege, melynek 

visszaható ereje van az életre…” Márai Sándor 

 

IRODALOM 

Gyűjteménye azoknak a panaszkönyveknek és felfolyamodásoknak, 

melyeket tájékozatlan emberek, akik körülményeikkel elégedetlenek, s a 

fennálló viszonyokkal sincsenek megelégedve, általánosságban 

feljegyeznek és összeírnak, nem ismervén az illető hatóságok 

(minisztérium, vasútigazgatóság, sóhivatal) illető szakosztályát, ahová 

panaszaikat és véleményüket be kellene nyújtani […] Panaszaikat 

példákkal is illusztrálják, melyeket sajnos nem lehet ellenőrizni, s így a 

sóhivatalnál kevés beccsel bírnak. 

Karinthy Frigyes 

 

                                                
1 mágia: varázslás 

https://mek.oszk.hu/02400/02478/
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FELADAT: 

 
A linkre kattintva olvassátok el az alábbi írást az olvasás hasznáról! Foglaljátok össze 

pár mondatban, milyen gyakorlati haszna van! Egy kis ízelítő: 

„Az olvasás életünk leghétköznapibb részéhez is szervesen hozzájárul. Általa informálódunk, 

okosodunk vagy épp szórakozunk. Egyben az olvasás a tudás megszerzésének az origója is. 

Mivel gazdagít minket ez az egyszerű, ám végtelenül fontos, tanulható képesség? […] 

Szélesebb körben tudunk hozzászólni különböző témákhoz. Nem csak nézünk egy 

társaságban, mint borjú az új kapura, ha a véleményünkre kíváncsiak, hanem aktívan 

részesei is vagyunk az eszmecserének. Intelligens és kifinomult társaság vagyunk a 

környezetünk szemében, és nem ijedünk meg, ha szólnunk kell.” 

Mit ad nekünk az olvasás? 

 

Ha jól tudsz angolul, az olvasás hasznáról ezt is olvasd el! 

Reading makes you better 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://legyjobbmindhalalig.blog.hu/2017/11/06/mit_ad_nekunk_az_olvasas
https://lifedev.net/2009/06/01/reading-makes-you-better/
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A kultúra 

 

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

ma kiművelt szellemet, magatartást értünk alatta. A művelt, kulturált ember jártas a 

tudományokban és a művészetekben.  

 

A „kultúra” szót használjuk szűkebb és tágabb 

értelemben. Szűkebb jelentése a társadalom szellemi 

tevékenysége, tehát a vallás, a művészetek, a filozófia és 

a tudományok összessége. Tágabb jelentésben egy 

társadalom kultúrájához hozzátartozik a gazdaság, a 

politika is. Beszélhetünk gazdasági és politikai kultúráról 

stb. Megkülönböztetünk ezen túl magas kultúrát és 

tömegkultúrát vagy populáris kultúrát. A magas kultúra 

alkotásai a művelt befogadónak szólnak, és egy adott kor 

műveltségét közvetítik. A populáris kultúra a kevésbé 

műveltek szórakoztatását is célzó alkotások összessége.  

 

A világban több kultúrkört különböztetünk meg. Kultúrkör 

alatt azt a több országot magába foglaló régiót értjük, amelyre 

közös szellemiség, hagyományok jellemzők. Ilyen a keleti, a 

nyugati, az afrikai vagy az ősi amerikai kultúrkör.  

 

A nyugati kultúrkör bölcsője Európa, ezt nevezzük európai 

vagy keresztény kultúrkörnek, amely szétsugárzott a világ 

egyéb tájaira is, például Amerikába, Ausztráliába. A nyugati kultúrkörnek három gyökere 

van: az ókori görög-római kultúra, a zsidó-keresztény világkép, illetve a kereszténység előtti 

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

honfoglalás óta a magyar kultúra is a nyugati kultúrkör része.  
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A kultúra területei 

 

A kultúra területei (vallás, művészet, 

filozófia, tudomány) valaha egyek voltak, 

mindegyik a mitológiából ered. A 

„mitológia” a görög müthosz szóból 

származik, amelynek eredeti jelentése: 

beszéd. Mítosz alatt olyan történetet, 

legendát értünk, amely csodás, 

természetfeletti erőkkel magyarázza a 

világot. A mitológia egy nép mítoszainak 

összessége. A mitológiák még az írásos 

kultúra előtt születtek, csak később jegyezték 

le őket.  

Minden nép kultúrája mitologikus világmagyarázattal kezdődik, a tudományok és a 

művészetek csak később függetlenedtek tőle. Az emberi gondolkodástörténet első állomása 

tehát a mitológia, a vallásos világkép. 

 

A vallás 

 

Minden vallás alapja a mitologikus világkép, 

tehát az élet természetfölötti erőkkel vagy 

istennel való magyarázata. Minden vallásnak 

vannak hitelvei, amelyek eligazítják a hívőket 

az életben követendő célokról és helyes 

magatartásról. A hívők gyakorolják vallásukat, 

azaz meghatározott rítusok (szertartások) 

szerint imádkoznak az e célra épített szent 

helyeken, templomokban. Minden vallásnak 

van egyháza, amelyet a vallási vezetők, papok irányítanak. A vallásokat foglalkoztató 

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

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

iszlám. (A képen még közéjük sorolták a kínai univeralizmust is, ami inkább filozófia.) 

Búi Kristjánsson rajza a skandináv  
mitológiáról 
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Megkülönböztetünk politeizmust (többistenhitet) és monoteizmust (egyistenhitet). A világon 

többfajta istenkép, felfogás alakult ki: az antropomorf és a transzcendens. Az antropomorf 

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

transzcendens (érzéken túli) isten láthatatlan és ábrázolhatatlan szellem, ilyen a zsidó-

keresztény isten. Létezik még a panteista felfogás, mely istent a természettel azonosítja, azaz 

nem választja el az anyagot és a szellemet. 

 

Az alábbi linken olvashattok összefoglalást a világvallásokról. A kékkel kiemeltekre 

kattintva részletes ismertetést kaphattok róluk. 

Világvallások 

 

 

A tudomány 

 

Tudomány alatt olyan szellemi tevékenységet 

értünk, amelynek a célja világunk megismerése 

az értelem és a logika által. (Logika: az 

észszerű gondolkodás tudománya, képessége.) 

Az így szerzett tudást nevezzük tudományos 

ismeretnek.  

A tudományok között megkülönböztetünk 

elvont, természet- és társadalomtudományokat, 

bölcsészetet. Elvont (absztrakt) tudományok a 

matematika és a logika. Természettudományok 

(reáltudományok) a fizika, biológia, földrajz, 

kémia, csillagászat stb. A természettudományok az anyagi világ törvényszerűségeit kutatják. 

Társadalomtudományok a szociológia, a történelem, nyelvtudomány, esztétika 

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

szellemi tevékenységével foglalkoznak. Szoktuk humán tudományoknak is hívni őket. 

 

 

 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Vil%C3%A1gvall%C3%A1s
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A filozófia 

 

A szó görög eredetű, azt jelenti: a bölcsesség szeretete. 

Filozofálni annyit tesz, mint a világ dolgairól 

elmélkedni. A filozófia ugyanazokra a kérdésekre keresi 

a választ, mint a vallás, de már függetlenedett a 

mitologikus világmagyarázattól. A filozófiának, 

magyarul bölcseletnek két ágát különítjük el, a 

materializmust és az idealizmust. A materialista 

filozófus szerint világunk anyagelvű (anyag = materia), 

a szellem csak az anyag egyik létezési formája. Az 

idealista filozófus szerint világunk szellemi eredetű (szellem = idea), megkülönböztet 

szellemet és anyagot, testet és lelket, s a szellemet magasabb rendűnek, halhatatlannak tartja. 

Az alapvető létfilozófiai kérdések:  

1. Mi az élet célja, értelme?  

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

3. Megismerhető-e a világ? 

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

rossz mibenlétét taglalja.  

 

Fogalmak: kultúra, kultúrkör, magas kultúra, populáris kultúra, mítosz, mitológia, rítus, 

politeizmus, monoteizmus, antropomorf, transzcendens, panteizmus, logika, absztrakt, 

filozófia, materializmus, idealizmus, etika 

 

A művészet 

 

A művészetek az ember alkotásvágyából fakadó tevékenységek, 

amelyek esztétikai, művészi igényünket elégítik ki. Az esztétika 

szó eredete a görög „aiszthétisz”, ami érzékelést jelent. Ma 

esztétika alatt a filozófia azon ágát értjük, amely a művészet 

jellemzőit kutatja. Szoktuk a szépség tudományának, 

művészetelméletnek is nevezni. Hétköznapi értelemben az 

„esztétikus” szó azt jelenti: szép, kellemes. Minden kornak megvan a maga esztétikája, tehát 

Rodin: A gondolkodó 
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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, film), 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, így a szobrászatnak a kő, fa stb, a zeneszerzőnek a hang, 

az írónak az emberi nyelv. Az előadó művészetek valamilyen kész műalkotás 

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

művészetek tehát az ember esztétikai érzékéből, vagyis szépérzékéből, művészi igényéből 

fakadnak. A műalkotások befogadása ezért esztétikai élményt nyújt számunkra. 

 

AZ IRODALOM 

 

Az „irodalom” szűkebb jelentésben művészetet jelent, az epikát, lírát, drámát. Ezt nevezzük 

szépirodalomnak. Tágabb jelentésben az irodalom alatt értjük az emberi kultúra szóbeli és 

írott szövegeit, ezért beszélhetünk vallásos, tudományos, gazdasági stb. irodalomról. 

A szépirodalom alkotóművészet, melynek kifejező eszköze az 

emberi nyelv. Tehát a szó művészete, amely a nyelv 

segítségével nyújt esztétikai (művészi) élményt. Minél 

expresszívebb (kifejezőbb, érdekesebb) egy irodalmi mű 

szövege, annál nagyobb esztétikai élményt nyújt számunkra. 

Az irodalom tárgya az ember, az ember külső-belső világa, 

jelleme, sorsa, az emberi kapcsolatok. Az irodalom 

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

élethelyzeteket és magatartásformákat vonultat fel, s ezzel segít eligazodnunk a múltban és a 

jelenben. Míg a történelemkönyvek az egyes korok főhőseit emelik ki, királyokat, 

politikusokat, hadvezéreket, az irodalom arról mesél, hogyan éltek az átlagemberek a 

hétköznapokban. Az irodalom tehát a gondolkodástörténet része, a nemzeti és világirodalom 

jól tükrözi az emberiség által bejárt szellemi utat. 
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Az irodalom kezdetei 

 

Írott kultúráról az ókori civilizációtól beszélhetünk. Az első írásos emlékek Mezopotámiából 

származnak. Irodalom már az írásos kultúra előtt is létezett, ezt nevezzük folklórnak, 

népművészetnek. A népköltészet (népdalok, népballadák, népmesék) szerzői ismeretlenek, a 

népköltészeti alkotásokat csak később jegyezték le, addig szájhagyomány útján terjedtek. A 

kultúra fejlődésével a művészetek is elismert mesterségekké váltak, megjelentek a hivatásos 

írók, akiknek már fennmaradt a neve. 

 

Teremtésmítoszok 

 

Amióta az ember gondolkodó és alkotó lény, próbálja 

magyarázni a világot. Az ősi világmagyarázatok a korai 

mágikus kultúrákban születtek. A mágia (varázslás) a 

szellemvilággal való kapcsolattartás szertartása volt. Ebből 

nőttek ki a mítoszok, a vallások. 

Az első történetek a teremtésmítoszok voltak. A 

teremtésmítosz olyan történet, amely természetfeletti erőkkel (szellemek, istenek) magyarázza 

a világ születését, törvényeit. Ahány kultúrkör, annyi teremtésmítosz létezik. Nekünk, 

európaiaknak a görög és a zsidó-keresztény teremtésmítosz, valamint a pogánykori 

legendáink alkotják közös kultúránk gyökereit. A görögök szerint az istenek a világgal együtt 

keletkeztek, de halhatatlanok. A zsidó-keresztény teremtéstörténet szerint a világot Isten 

teremtette hét nap alatt. A pogánykori magyar hitvilágról nem maradt fent eredetmítosz. A 

középkorban a keresztényhit háttérbe szorította az ősi hagyományokat, ezért azokról sok 

esetben csak feltételezéseink vannak. Maradtak azonban legendák, amelyek betekintést 

engednek az ősi kultúrába: ilyen az 

Álmos-legenda, (Emese és a 

turulmadár története), a csodaszarvas 

legenda, a sámánkultúrából 

származtatott regösénekek, vagy az 

égig érő fa motívuma. A leghíresebb 

teremtésmítoszok: a mezopotámiai 
Michelangelo: Az ember teremtése 

mezopotámiai 

teremtéstörténet 
teremtésmítosz 
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Gilgames-eposz, a görög-római mitológia, a zsidó-keresztény, az indiai Mahabharáta, az 

egyiptomi, a germán, a finn. 

 

Az alábbi oldalon megtaláljátok a világ jelentős és izgalmas teremtéstörténeteit. 

Teremtéstörténetek 

 

A népköltészet 

 

A népköltészet a folklór (népművészet) része, már az írott kultúra előtt is létezett, az 

archaikus korban. Legfőbb műfajai a hiedelemlegenda (pl. Álmos-legenda), népmese, népdal, 

népballada. A világ népköltészete, származzon bár a Föld különböző pontjairól, sok hasonló 

elemet, motívumot tartalmaz. Ezeket hívjuk mesesémáknak, vagy 

vándormotívumoknak. Ilyenek: 

 a csodás elemek (a fantasztikum) és a valóság keveredése 

 a totemállatok, mitikus lények, amelyek valamilyen 

emberi tulajdonságot hordoznak, jó vagy rossz szellemek, 

boszorkányok stb. 

 szimbólumok (jelképek): égig érő fa, tündérország, arany 

alma, feneketlen kút, varázshegy stb.  

 mágikus számok: hármas út, egy embernek három fia, 

hétfejű sárkány stb. 

 toposzok2: vándorút, a hős próbatétele, felemelkedése, jutalma 

A népmeséket a 19. században jegyezték le, de azóta a meseirodalom bővült is, számos író 

alkotott meséket, amelyek már sokszor az egyéni képzeletet követik. Leghíresebb meseíróink: 

Benedek Elek, Csuka István, Szabó Magda, Lázár Ervin, a kortárs írók közül Tóth Krisztina, 

Varró Dániel.  

 

A népmesék vándormotívumai máig tovább élnek a szépirodalomban, de a filmekben is. Az 

utazás, mint cselekményszál nagyon sok regény alapja, de ilyen a fantasztikum, vagy az 

egyéni mítosz is. Lásd például: Tolkientől A gyűrűk ura vagy Rowling Harry Pottere vagy a 

Star Wars. A mese, a fiktív (kitalált) történet a szépirodalom egyik jellemzője. De míg a 

                                                
2 toposz: ősi jelkép, motívum 

 

https://mek.oszk.hu/00100/00192/html/
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mesékben mindig győz a jó, a szépirodalomban ez már nincs mindig így. A mese tanító 

jellegű, a modern irodalom sokszor kerüli az erkölcsi példázatot, hőse már ritkán 

egyértelműen jó vagy rossz, általában árnyalt, hús-vér ember erényekkel és hibákkal. A mese 

még az adott közösség erkölcsi értékrendjét közvetítette, a modern irodalomban nagyobb 

hangsúlyt kap az egyén szempontja. 

Itt olvashattok még a népköltészetről: Népköltészet 

 

Műnemek 

 

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

vannak az ún. műfajok. 

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

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

tartozik az eposz, az elbeszélő költemény műfaja, a próza epikába például a regény és 

a novella műfaja. 

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

az alkotó egyéniségének. A líra ritmikus, gyakran rímes beszéd, amely a nyelv zenei 

és festői eszközeivel nyújt esztétikai élményt. Lírai műfajok: epigramma, óda, 

himnusz, dal, elégia stb.  

 A dráma színpadra írt, cselekményes műalkotás, amelyben a konfliktuson 

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

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

 

Fogalmak: esztétika, alkotóművészet, előadóművészet, szépirodalom, folklór, fantasztikum, 

mágikus szám, toposz, vándormotívum, meseséma, epika, líra, dráma 

 

Itt átismételhetitek a kultúrával kapcsolatos fogalmakat quizlet kártyákkal: 

KULTÚRA, FOGALMAK 

 

 

 

 

 

https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/magyar-nyelv-es-irodalom/irodalom/irodalom-9-osztaly/nepkolteszet/nepkolteszet-forrasok
https://quizlet.com/587220901/flashcards?funnelUUID=e69fed26-ecc4-471a-abf2-9ba090a27df2
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AZ ANTIKVITÁS  IRODALMA 1. 

A görög kultúra 

 

TARTALOM 

 

MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI KOROK 

A GÖRÖG KULTÚRA 

 

 Társadalmi háttér 

 

 A görög mitológia 

 

 A görög tudomány 

 

 A görög filozófia 

 

 A görög művészet 

 

 Összefoglalás 

 

Művelődéstörténeti korok 

 

 

Európa történelmét több szempontból is korszakolhatjuk. A társadalmi-politikai változások 

alapján megkülönböztetünk történeti korszakokat, pl. ókor, középkor, feudalizmus, 

kapitalizmus stb. Ha a gondolkodástörténet és a művészetek fejlődését vesszük alapul, akkor 

ún. művelődéstörténeti korszakokra oszthatjuk történelmünket.  

Művelődéstörténeti korszaknak azt az időszakot nevezzük, amelyre közös szellemiség és 

többnyire egységes művészeti stílus jellemző. Az európai írott történelmet az alábbi 

művelődéstörténeti korszakokra bonthatjuk: 

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

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

 Reneszánsz 14-16.sz. 

 Barokk 16-17. sz. 

 Felvilágosodás (klasszicizmus, szentimentalizmus), 18. sz. 

 Romantika 19. sz. első fele 
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 Realizmus 19. sz. 

 Klasszikus modernség 19. sz. második fele, századforduló 

 Avantgárd, 20. sz. első fele 

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

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

 Posztmodern, 20. sz. 70-es éveitől napjainkig 

 

Fogalmak: művelődéstörténet 

 

A görög kultúra 

 

 

 

Társadalmi háttér 

 

Az európai irodalom a göröggel kezdődik, ennek oka, 

hogy az ókori társadalmak között a görög volt a 

legfejlettebb. Görögországban nem alakult ki egységes 

birodalom, hanem kis városállamok, ún. poliszok jöttek 

létre, pl. Athén. A poliszok lélekszáma kevés volt, így 

megnőtt az egyén jelentősége. A szabad görög polgár 

politizált, azaz beleszólt a közösség ügyeibe, vezetőit 

választotta, szabad idejében tudományokkal és 

művészetekkel foglalkozott. A görög demokrácia és 

kultúra fénykora az i.e. 5. század. 

 

Periklész 
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A gondolkodás fejlődésével a tudományok és a 

művészetek leváltak a vallásról, azaz függetlenedtek.  

Megszületett a társadalmilag öntudatos egyén, az 

individuum. Az egyén tiszteletét, a demokráciát az 

európai nemzetek a görögöktől tanulták. 

 

Athén,  

az Akropolisz 

A görög mitológia 

 

A görög vallás politeista, tehát többistenhit jellemzi. 

Antropomorf3 vallás, mert isteneik ember alakúak, családban 

élnek, mint a halandók, de halhatatlanok. A görög 

antropomorf szemlélet szerint mindennek lelke van, a kőnek, 

fának stb. Természet és szellem nem vált még külön a 

gondolkodásban. Az istenek az Olimposzon élnek, a főisten 

Zeusz, felesége Héra, lánya Athéné. Főbb istenek még: 

Apolló, Poszeidón, Aphrodité, Hermész. A görög vallásnak 

nincs összefoglaló könyve, mint pl. a Biblia, hanem 

mítoszokban, legendákban maradt fenn, amelyeket a 

művészetek, főképp az irodalom örökített meg.  

 

Az Olimposz 

 

 

A Parnasszus hegye, 

a Múzsák lakhelye 

A művészeteknek külön istennőik voltak, a múzsák: 

1. Uránia a csillagászat,  

2. Klió a történetírás,  

3. Kalliopé az eposz,  

4. Polühümnia a himnuszköltészet,  

5. Melpomené a tragédia,  

6. Thália a komédia,  

7. Terpszikhoré a tánc,  

8. Erátó a szerelmi költészet,  

9. Euterpé a könnyed, lírai költészet múzsája.  

                                                
3 antropomorf : ember formájú 
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Dombormű egy szarkofágon a kilenc múzsával (Louvre, Párizs) 

 

A görög felfogás szerint a művész alkotása csak a múzsa segítségével lehet sikeres, 

szüksége van isteni inspirációra (ösztönzésre). 

  

Az alábbi linkre kattintva további ismereteket szerezhettek a görög mitológiáról:  

Tizenkét olimposzi isten 

 

A görög tudomány  

 

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

neveket említünk, mint Thálész, Pitagórász, Arkhimédész, 

Hippokratész. Az orvosok ma is hippokratészi esküt tesznek, 

mielőtt gyakorolni kezdik hivatásukat. A hippokratészi eskü 

lényege, hogy az orvos az utolsó pillanatig köteles a beteg 

életéért küzdeni. 

Híres görög találmányokról itt olvashattok. 

Görög találmányok 

 

 

 

 

Feladat:  

Mi az „eutanázia” 

jelentése,  

és miért vált ki oly sok 

vitát világszerte? 

 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Tizenk%C3%A9t_ol%C3%BCmposzi_isten
https://fess.hu/8-okori-gorog-talalmany-amely-orokre-megvaltoztatta-a-vilagot.html
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A görög filozófia 

A filozófia szó a „filoszophosz” görög szóból ered, amely a 

bölcsesség szeretetét jelenti. A filozófia valójában 

világmagyarázat. Két ága van: a materialista és az idealista. A 

materialisták szerint a világ az anyagból (matéria) származik, az 

idealisták szerint a világban a szellem (idea) a magasabb rendű. 

A görög filozófia függetlenedett a mitológiától, létrejött a 

természetfilozófia, amelyet a milétoszi iskolához kötünk. A 

természetfilozófusok szerint a világ egy ősanyagból (arché) 

származott, Thalész szerint ez a víz volt, Hérakléitosz szerint a 

tűz.  

Pitagórasz követőit a pitagóreusoknak hívjuk, ők matematikával 

és zenével foglalkoztak. Felfedezték az aranymetszés szabályát, 

amit a görögök szívesen alkalmaztak a képzőművészetekben. Az 

aranymetszéspont egy szakasznak kb. a kétharmadánál van. A 

pentagrammának minden metszéspontja aranymetszés. A 

görögök szerint ez az arány kellemes a szemnek. Például a görög 

templomok tetőszerkezete az épület magasságának 

aranymetszéspontján kezdődik.  

Nagy fordulatot jelent Hérakleitosz filozófiája, akitől csak 

töredékek maradtak fenn. Leghíresebb töredéke: „Elkezdtem 

keresni önmagamat.” Ebből látszik, hogy a görög gondolkodás 

középpontjába az ember került. „A nap szélessége egy lábé.” 

Minden viszonylagos, attól függ, honnan nézzük. Hérakleitosz 

szerint a világ alapja a logosz (értelmes beszéd), a világnak tehát 

van értelme.  

         

          a milétoszi 

            Thálész 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pentagramma 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Thal%C3%A9sz
https://hu.wikipedia.org/wiki/Epheszoszi_H%C3%A9rakleitosz
https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%BCthagorasz
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Szókratész a kérdezve tanítás mestere volt, akinek gondolatait 

tanítványa, Platón jegyezte le. (pl.: A lakoma, Szókratész 

védőbeszéde). Szókratész Athént járva beszélgetett a hozzá 

csapódó emberekkel. Kérdésekkel vezette rá őket tévedéseikre, 

ezzel az önálló gondolkodásra tanította őket, arra, hogy ne 

fogadjanak el készen kapott nézeteket. Athénban a város 

legbölcsebb emberének tartották, de ő azt mondta: „Semmit sem 

tudok.” — értvén alatta, hogy minél többet tud az ember, annál 

inkább rá kell jönnie, milyen keveset tud. Szókratész a delphoi 

jósda feliratának szellemében tanított: „Ismerd meg önmagad!”. 

Szerinte az igazi tudás erény, a tudatlanság gonoszság. Őt 

tekintjük az etika (erkölcsfilozófia) megteremtőjének. Athén 

vezetői istentagadással vádolták, azzal, hogy megrontja a 

fiatalokat, és halálra ítélték. Szókratész nem vonta vissza 

nézeteit, nem menekült el, amire tanítványai biztatták, és kiitta a 

méregpoharat.  

Ő az első szabadgondolkodó, aki nem volt hajlandó feladni 

nézeteit a hatalom nyomására. 

 

A linkre kattintva megnézhetitek Haumann Péter, 

színművész előadásában a Szókratész védőbeszéde c. előadás 

részletét. 

Szókratész védőbeszéde 

 

Platón Idealista filozófus, aki szerint két világ létezik: a földi 

világ és az ideák4 világa, ahol minden tökéletes. Szerinte az 

ember az ideák világából érkezik a földre, és amikor valami 

tökéleteset képzel el, akkor valójában az ideák világára 

emlékezik. Platón szerint a legfőbb ideák a szép, a jó és az igaz. 

Ez Platón ideatana.  

Az állam című értekezésében a tökéletes társadalmat írja le, amit 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4 idea: eszme, tökéletesség 

 
Szókratész 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%B3krat%C3%A9sz
https://youtu.be/UN-HJUG2bno
https://hu.wikipedia.org/wiki/Plat%C3%B3n
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a tökéletes államot képzeli el. Utópisztikusnak a valóságban nem 

megvalósítható eszméket értjük. 

 

Feladat: 

1. Nézzetek utána, honnan ered az „utópia” szó! 

2. Ki az a híres olasz művész, aki megfestette 

Platón akadémiáját? Keressék ki a festményt az 

interneten! 

 

 

                        

Arisztotelész Platón tanítványa és Nagy Sándor nevelője volt. 

Rendszerező filozófus, aki összefoglalta az addig felhalmozott 

filozófiai ismereteket. Foglalkozott logikával, fizikával és 

metafizikával, poétikával (költészettan), retorikával 

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

tudománya. Arisztotelész híres logikai tétele: Minden ember 

halandó. Szókratész ember. Tehát: Szókratész halandó. A 

metafizika a fizikán, az anyagon túli jelenségekkel foglalkozik. 

A Poétika a művészet eredetét és jellemzőit írja le. Arisztotelész 

szerint a művészet mimézis (utánzás), a valóság tükrözése. 

Összehasonlítja a költészetet a történetírással, és megállapítja a 

különbségeiket. A történetírás valóban megtörtént eseményeket 

ír le, a költő pedig olyanokat, amelyek lehetségesek, 

megtörténhetnek. Fiktív, kitalált történeteket mond ugyan el, de 

ezek olyan történetek, amelyekben a befogadó a valóságra 

ismerhet.  

Ez a mimetikus (valóságtükröző) művészetfelfogás egészen a 19. 

századig meghatározta az európai művészeteket.  

 

 

 

 

 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Arisztotel%C3%A9sz
https://mek.oszk.hu/00300/00315/00315.htm
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A görög művészet 

 

A görög művészet emberközpontú és ember léptékű.  

„Mindennek mértéke az ember.” – hirdette Prótagórász,  

a filozófus, s ez a szemlélet tükröződik a görög műalkotásokban 

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

(eszményítő) emberábrázolásokon. Az ideális, vagyis tökéletes 

szépséget keresték. A görög szépségideálra a szimmetria és a 

harmónia jellemző, mert úgy tartották, hogy a természetben is 

ez érvényesül. Művészetükre a kalokagáthia eszméje hatott, 

azaz a műalkotás a három legfontosabb értéket képviseli: a 

szépet, a jót és az igazat. (Máig ezeket tartjuk a legfontosabb 

értékeknek. ) A jó mű tehát nemcsak szép, de erkölcsös is. Ez a 

művészetfelfogás a 19. században változott meg a modern kor 

kezdetén. 

A művészet görög szava a „tekhné” volt, ami egyben mesterséget 

is jelentett. Megkülönböztettek szabad és szolgáló művészeteket. 

Szabad művészetek alatt az ember szellemi tevékenységét 

értették, pl. a tudományt, filozófiát. A költészetet nem tekintették 

mesterségnek, mert szerintük a költőket a Múzsák inspirálták 

(ösztönözték), azaz isteni sugallatra alkottak. A festészetet és a 

szobrászatot a szolgáló művészetek, tehát a mesterségek közé 

sorolták, mert fizikai tevékenységnek fogták fel, ugyanúgy, mint 

a kőműves vagy takács mesterségét. Ma a festészetet, a 

szobrászatot és az építészetet a szépművészetek közé soroljuk.  

A görög művészetek (mesterségek) közös jellemzője volt, hogy 

szabályokra, előírt arányokra épültek, szakmai tudást 

feltételeztek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Müron: 

A diszkoszvető 

 

 

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

logika, metafizika, poétika, retorika, idealizál, kalokaghátia, mimézis  
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SZORGALMI FELADAT 

1. Hallgassátok meg a Sebő együttes előadásában Nagy László Himnusz minden időben 

c. versét. Vajon kiről szól az ének? 

Himnusz minden időkben 

2. Járjatok utána, kik voltak az alábbi görög mitológiai alakok: 

            Athéné, Apollón, Hermész, Prométheusz, Sziszüphosz, Ixión, Léda, Ikarosz 

3. A görög mitológia alakjai újra és újra visszatérnek az európai művészetben. Ikarosz a 

magasba törő álmok, a lázadás, az újat keresés jelképe lett. Nézzétek meg Pieter 

Brueghel5 Ikarosz bukása c. festményét, majd válaszoljatok a kérdésekre! 

 

 Hol látható a képen Ikarosz? Miért szokatlan a festmény kompozíciója (elrendezése)? 

 Ki látja Ikaroszt a képen látható alakok közül? 

 

 

 

 

 

 

                                                
5 Pieter Brueghel („brőhel”), németalföldi, reneszánsz festő 

https://youtu.be/4Hc8ya02dzw
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SZORGALMI FELADAT 

Brueghel festménye megihlette W.H. Auden6 angol-amerikai költőt, és egy verset 

írt róla. Olvassátok el, és válaszoljatok a kérdésekre!  

 

W.H . Auden: Szépművészeti Múzeum 

 

A szenvedésről ők mindent tudtak, 

A Régi Mesterek: jól értették 

Helyét az emberiben; honnan fakad, 
Miközben valaki más eszik, ablakot nyit, vagy csak unottan arra sétál;         

Mikor az aggok áhítattal és szenvedéllyel várják 

A csodás születést, akkor feltétlenül 

Kellenek gyerekek, akik ezt nem akarták, tavon 
Suhanva, ott az erdő szélen: 

Sosem feledték: 

Még a vértanúságnak is meg kell lennie 
Valahol egy sarokban, egy rendetlen helyen, 

Ahol a kutyák élik kutya életük, s a gyilkos lova 

Ártatlan hátsóját a fához dörgöli. 
 

Például Brueghel Icarusán: hogyan fordulnak el 

Nyugodtan a tragédiától, a szántó- 

Vető tán hallotta a csobbanást, 
A riadt kiáltást, de nem látott benne kudarcot. 

A nap, ahogy kellett, sütött a zöld vízben eltűnő lábra, 

S a pompás, elegáns hajónak, ami látott tán 
Valami bámulatost, egy fiút az égből, 

Mennie kellett, s csendben úszott tovább. 

 
(Vass Judit fordítása) 

 

 

 

1. A vers második része a Brueghel-festmény leírása és értelmezése. Hogyan 

értelmezi a képet a költő? 

2. Az első rész Ikarosz tragédiáját általánosítja. Kik a „Régi Mesterek”? Milyen 

szenvedésről beszél a költő?  

3. Kiket nevezünk vértanúknak? 

4. Hogyan reagál a világ a vértanúk szenvedéseire a költő szerint?  

5. A szöveg mely részletei utalnak az emberek közönyére? 

6. Tudtok-e mondani magányos hősöket a történelemből vagy az irodalomból? 

 

 

 

 

 

                                                
6 W.H. Auden („óden”) (1907-1973) 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

 

1. Miért volt az ókori görög társadalom a legfejlettebb? 

2. Melyek a legfontosabb görög értékek, amelyek az európai kultúra alapjává 

váltak? 

3. Mi jellemzi a görög vallást? 

4. Mit értünk filozófia alatt? 

5. Mi az arché?  

6. Kik voltak a pitagóreusok? 

7. Mi az aranymetszés? 

8. Mi Szókratész filozófiájának a lényege, mi a jelentősége? 

9. Mi jellemzi Platón idealista filozófiáját? 

10. Miben áll Arisztotelész filozófiai és irodalmi jelentősége? 

11. Melyek a görög művészet legfőbb jellemzői? 

12. Miben különbözött a görög művészetfelfogás a maitól? 

13. Miért nem tekintették a költészetet művészetnek? 

14. Mi a kalokagáthia? 

15. Mit tartottak a görögök szépnek? 
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AZ ANTIKVITÁS IRODALMA 2. 

A GÖRÖG EPIKA 

 

   TARTALOM 

A görög irodalom 

A görög epika 

Az epika jellemzői 

A homéroszi eposzok 

A trójai mondakör 

Az Iliász 

Az Odüsszeia 

A homéroszi eposzok világa 

A homéroszi eposzok jellemzői 

Ezópusz állatmeséi 

Az időmértékes verselés 

 

A görög irodalom 

 

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

görög mítoszok. A halandók élete összekeveredik a halhatatlan istenek világával. A három 

műnem (epika, líra, dráma) a görögöknél vált szét, s lett különálló előadásmóddá, de 

mindegyikre a „költészet” szót alkalmazták. Bár az irodalmi alkotások alapja nagyon 

gyakran valamilyen mitológiai történet, elmondhatjuk, hogy a görög irodalom legfőbb 

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

találkozunk. Sorsukat ugyan még a végzet (valamilyen isteni döntés) irányítja, de életük 

formálásában már fontos szerepet játszik jellemük, értékrendjük is. A görög értékrend is 

változott az évszázadok során, de legfőbb értéknek a sorsát bátran vállaló, öntudatos 

egyén számított, aki harmonikus kapcsolatban él a közösséggel.  

Ez az egyéniségtisztelet vált az európai kultúra egyik legfontosabb értékévé is. A 

nyugati kultúrkör történelme az egyén felszabadításának történelme is. 
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A görög epika 

 

Az epika jellemzői 

 

Az epika elbeszélő műnem. Minden epikus műnek van története és 

elbeszélője, narrátora. Az első epikus műfajok a legendák, 

eredetmítoszok voltak. Ezek a legendák, mesék már az írott kultúra előtt 

is léteztek a szájhagyományban, ezt nevezzük népköltészetnek, 

folklórnak. Az epikus művek valamilyen valóságos vagy fiktív (kitalált) 

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

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

objektív (elfogulatlan) vagy szubjektív (elfogult). Az epikus mű 

időszerkezete lehet lineáris (egyenes vonalú), azaz az elbeszélő időbeli 

sorrendben mondja el a történetet, az elején kezdi és folyamatosan jut el 

a cselekmény végére. Lehet retrospektív (visszatekintő), amikor az elbeszélő váltogatja az  

idősíkokat (pl. előbb a jelen eseményeit mondja el, majd    visszatér a múltba, és lassan 

újra eléri a jelent). Az epikus műveket előadásmódjuk szerint próza-, ill. verses epikára, 

terjedelmük szerint nagy- és kisepikára osztjuk. 

Verses nagyepika: eposz, elbeszélő költemény 

Verses kisepika: ballada 

Prózai nagyepika: regény 

Prózai kisepika: elbeszélés, novella 

 

Fogalmak: epika, narrátor, fiktív, objektív, szubjektív, lineáris, retrospektív 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalliopé, az 

epika múzsája 
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A homéroszi eposzok 

 

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

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

Homérosz névvel illeti, de a kutatások bebizonyították, hogy az Odüsszeia egy 

emberöltővel később született. Homéroszról nagyon keveset 

tudunk, néhány forrás szerint vak énekes, rapszódosz7 volt. A 

rapszódoszok ünnepi alkalmakkor meséltek az egybegyűlteknek, 

nagy megbecsülés övezte őket. Az ékes beszéd, a mesélés, az 

énekmondás kedvenc időtöltésük volt. A homéroszi eposzokat 

Devecseri Gábor8 gyönyörű fordításában olvashatjuk. 

A homéroszi eposzokon túl más népek irodalmában is találunk 

hőskölteményeket. Ezek például a mezopotámiai Gilgames-eposz, a finn Kalevala, a 

germán Nibelung-ének, a kelta Osszián, az indiai Mahabharáta. 

 

A trójai mondakör 

 

A homéroszi eposzok alapja a trójai mondakör, amely a 

görögöknek Trója ellen vívott harcát örökíti meg. Mint minden 

mondakör, ez is az istenek történeteivel kezdődik.  

A mitológiai keret a következő: Zeusz hattyú képében elcsábítja 

Lédát. Ebből a szerelemből két 

halandó lánygyermek születik: 

Helené és Klütaimnésztra. Helenét 

Meneláosz, spártai király veszi 

feleségül, Klütaimnésztrát pedig Agamemnón, Mükéné 

királya. Agamemnón és Meneláosz testvérek, ők az 

Átreidák, Átreidész gyermekei.  

                                                
7 rapszódosz: énekmondó, történetmesélő 
8 Devecseri Gábor (1917-1971) költő, műfordító, tudós. Az antikvitás irodalmából számos művet fordított 

magyarra. 

Homérosz 

Akhilleusz  

(Brad Pitt) 

a Trója c. filmben 

Leonardo da Vinci:  

Léda és a hattyú 

 

https://mek.oszk.hu/00400/00406/html/
http://mek.niif.hu/00400/00408/html/
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hom%C3%A9rosz
https://hu.wikipedia.org/wiki/Gilgames-eposz
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kalevala
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nibelung-%C3%A9nek
https://hu.wikipedia.org/wiki/Osszi%C3%A1n
https://hu.wikipedia.org/wiki/Mah%C3%A1bh%C3%A1rata
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A bonyodalom Péleusz (halandó) és Thétisz (istennő) esküvőjén kezdődik, ahová 

meghívták az olimposzi isteneket is, kivéve Ériszt, a viszály istennőjét. Érisz, hogy 

viszályt keltsen, az ünneplők közé dob egy aranyalmát „A legszebbnek!” felirattal. Az 

ajándékért három istennő, Pallasz Athéné, Héra és Aphrodité 

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

hogy döntsön. Ő Aphroditének nyújtja az almát, mert az 

istennő cserébe a legszebb asszonyt ígéri neki. Bosszúból 

Athéné és Héra a görögöket támogatja a trójai háborúban. 

Párisz megszökteti Meneláosz feleségét, Helenét Spártából, s 

Trójába viszi. Ekkor a görög seregek Agamemnón vezetésével 

egyesülnek, hogy tíz évig tartó kegyetlen háborúban végül is 

elfoglalják Tróját. Ez a homéroszi eposzok előzménye, itt 

kezdődik az Iliász cselekménye. 

 

 

FELADAT: 

Járjatok utána, kik voltak az alábbi személyek: 

Kasszandra, Agamemnón, Akhilleusz, Elektra, Iphigénia, Priamosz, Laookón! 

 

 

Az Iliász 

 

Az eposz címe, Iliász Trója görög nevéből 

(Ilión) származik.  A trójai háború utolsó 

évének eseményeit mondja el, Akhilleusz 

haragjától Trója elestéig. Akhilleusz 

hérosz, azaz félisten, akiről azt jósolták, 

hogy hatalmasabb lesz, mint apja. 

Születése után anyja a Stüx vizébe 

mártotta, hogy sérthetetlen legyen, de a sarka, ahol megfogta, kimaradt, s így az 

(Akhillesz-ín) lett a hős gyenge pontja. Auliszban, ahol a görög sereg táborozik, 

Akhilleusz éktelen haragra gerjed, mert Agamemnón elveszi rabnőjét. A hős bosszúból 

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

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

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

határozza el, hogy visszatér a harcolók közé. Héphaisztosz, az istenek sánta kovácsa készít 

számára fegyvereket, többek között egy hatalmas pajzsot, amit művészi igénnyel formál 

meg. Akhilleusz megöli Hektórt, holttestét meggyalázza. Ekkor sátrában megjelenik 

Priámosz, a trójai király, s kéri a görög hőst, hogy adja ki fia holttestét, hogy illendőn 

eltemethesse. Akhilleuszban győz a szánalom, s az eposz a kölcsönös kiengesztelődéssel 

ér véget. 

     

 

SZORGALMI FELADAT: 

Olvassátok el az Iliászból Akhilleusz pajzsának leírását, és készítsétek el a vázlatos 

rajzát! Milyen jeleneteket látunk a pajzson?  

     

Iliász: Tizenharmadik ének 

Akhilleusz pajzsa 

(részlet) 

És legelőször erős pajzsot kalapált ki az üllőn, 

dúsan díszítette, reá hármas karimát tett, 

fényeset és ragyogót, s ráfűzte a szíjat ezüstből. 

Ötrétű lett végül a pajzs, és jártas eszével 

Héphaisztosz sok-sok gyönyörű képet kalapált rá. 

Ráremekelte a földet, rá az eget meg a tengert 

és a sosempihenő napot is meg a szép teleholdat. 

S minden csillagot is, mely az ég peremét koszorúzza, 

Óríónt s a Fiastyúkot, meg a Hűaszokat mind, 

vélük a Medvét is - más néven híva Szekér ez - 

mint forog egy helyben, míg Óríónt lesi egyre, 

s egymaga nem fürdik csak meg soha Ókeanoszban. 

Két szép várost is remekelt ki a pajzson az isten, 

földi halandókét: egyben lakodalmakat ültek, 

s házukból a menyasszonyokat fáklyák tüze mellett 

végig a városon át, sok nászdalt zengve, vezették. 

Örvénylő táncban perdültek az ifjak; a lantok 

és fuvolák harsány szava szólt; de az asszonyok álltak, 

mind a saját tornáca előtt bámult a menetre. 

Míg a piactéren sokaság állt, pörlekedés folyt: 
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meggyilkolt ember vérdíja fölött civakodtak 

ketten: az egyikük esküdözött, az mondta a népnek, 

mind kifizette; tagadta a másik: mit se kapott még. 

Mindketten kívánták, hogy tanu döntsön a perben. 

Mindkettőt bíztatta a nép, két pártra szakadtak: 

jártak a hírnökök, és intették csöndre a népet; 

ültek a síma, csiszolt köveken szent körben a vének: 

botját tartották harsányszavu hírnökeiknek, 

föl-fölemelkedtek, s fölváltva itéltek a bottal. 

Köztük a kör közepén két tiszta talentum arany volt, 

annak díjául, ki a leghelyesebben itél majd. 

Míg két hadsereg állt ragyogó fegyverben a másik 

város előtt körben: szándékuk kétfele oszlott: 

vagy földúlni egészen, vagy két részre szakítva 

osztani föl, mit a hőnszeretett város fala őriz. 

Várbeli nem hajlik, vértjét veszi, lesre törekszik. 

Sok szeretett feleség, kicsi gyermek védte a bástyát, 

és az elaggottak velük álltak föl hadi rendbe: 

ők pedig indultak: vezetőjük Arész meg Athéné: 

fényes aranyból mindkettő, arany öltözetében, 

fegyveresen: mindkettő szép magas és ragyogó volt, 

mint csak az égilakók; s apróbb volt mind a halandó. 

Majd, mikor ott jártak, hol a leshelyüket kiszemelték, 

lenn a folyó mellett, hol a nyájnak ivóhelye állott, 

ott telepedtek meg, vöröses rézzel betakartan. 

Két figyelő kém ült azután messzebb a seregtől, 

leste, mikor jön a nyáj vagy a csámpás csorda közelbe. 

Jött is a nyáj hamar, és két pásztor járt a nyomában, 

sípjaikat fujták vidoran, cselt nem gyanitottak. 

Látva a pásztorokat, kirohantak leshelyeikről, 

elfogták a baromcsordát meg a hószinű nyájnak 

szép juhait, s mellettük a pásztornépet elölték. 

Ámde azok, hallván, hogy a csorda körül nagy a lárma, 

otthagyták hadigyűlésük, gyorslábu lovakra 

pattantak, s nekiindultak; tüstént odaértek. 

És a folyóparton hadirendben megverekedtek, 

egymást érchegyü lándzsákkal hajigálva csatáztak. 

Köztük járt a Viszály meg a Zaj meg a rettenetes Vész, 

elragadott egyként sértetlent és sebesültet, 

és a halottat a harcból lábnál fogva kihúzta. 

Válla fölött embervértől pirosult köpönyeg volt. 

Mintha csak éltek volna, aként harcoltak a pajzson, 

s úgy húzták el az elhulltak tetemét egymástól. 

Szép puha szántót is remekelt, televény laza földet, 

széleset és hármas-szántásút: rajta a barmot 

hajtották a vetők, jártak velük erre meg arra, 

és valahányszor fordulván pereméhez elértek, 

mézédes borral teli korsót tett a kezükbe 
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egy társuk, s megfordultak, ki-ki ment a barázdán, 

mind vágyott a hatalmas ugar pereméhez elérni. 

Az feketéllt hátul, valamint a valódi puhult föld, 

bárha aranyból volt bámulnivalón remekelve. 

Rengő búzamezőt is formált: rajta a béres 

nép aratott, éles sarlót lendítve kezében: 

egyoldalt a csomók hullottak rendben a földre, 

ott meg a kévekötők fűzték kévékbe kötéllel. 

Három kévekötő kötözött, hátrább meg a markot 

kisgyerekek szedték, tele öllel hordva szünetlen 

nyujtották a nyalábot; csöndben tartva a pálcát 

állt a király a barázda fölött, örvendve szivében. 

Távol a tölgyfa alatt hiradók lakomát keritettek: 

áldoztak nagy tulkot, s mind körülötte sürögtek; 

étket főztek a nők, belehintve a hószinü lisztet. 

Majd szőlőskertet remekelt, dús fürttel a tőkén, 

tiszta aranyból volt: feketén függöttek a fürtök: 

és a karók sorban meredeztek, mind szinezüstből. 

Körbe zománcból árkot vont, a sövényt pedig ónból 

készítette: csak egy ösvény vezetett a karók közt: 

rajta a fürge szedők föl-alá jártak, szüretelve. 

Szép szűzek s vélük viruló gyöngédszivü ifjak 

mézizü szőlőt hordoztak jólfont kosarakban. 

Víg csapatuk közepén fiu állt, csengőszavu lanton 

játszott édesen: és a Linosz gyönyörű dala zendült 

vékony kis hangján: amazok meg ütemben emelték 

lábukat, és ahogyan dala szólt, kurjantva szökelltek. 

Majd egyenesszarvú marhák csapatát remekelte: 

szép tehenek készültek, mind ónból meg aranyból, 

istállójukból a mező fele bőgve siettek 

csörgedező víz mellett, nádas part közelében. 

Sorban négy pásztor lépdelt a nyomukban aranyból, 

és gyorslábu kilenc kutya is jött futva utánuk. 

Ám a legelső sorban két iszonyú vad oroszlán 

ugrott rá a bikára: az állat bőgve üvöltött, 

míg húzták: a fiúk s a kutyák mind arra rohantak. 

És az oroszlánok feltépve a nagy bika bőrét, 

már beleit falták, szürcsölték éjszinü vérét, 

kergették, de hiába, a pásztorok és uszitották 

fürge kutyáikat, ám az ebek belemarni azokba 

nem mertek, közelükben ugattak csak s kikerülték. 

Majd legelőt remekelt Héphaisztosz, a nagynevü Sánta, 

szép mély völgy közepén, hószínü juhok seregével, 

aklokat és kunyhókat is és zsupfedte karámot. 

Táncteret is remekelt Héphaisztosz, a nagynevü Sánta, 

éppenolyant, amilyent készített Daidalosz egykor 



Vass Judit: Irodalom 9 

 

31 

 

szépfürtű Ariadnénak nagy Knósszosz ölében. 

Szép eladó lányok viruló ifjakkal a téren 

táncaikat járták körben, kezük egybefonódott: 

könnyüszövésű gyolcsot hordtak a lányok, az ifjak 

jólszőtt drága khitónt, csillámlott mind az olajtól; 

szép koszorút hordottak a táncban mind a leányok, 

míg a legények aranykardot, s kardszíjuk ezüst volt. 

Meg-megperdültek, jól értve a táncot, a lábuk 

könnyen emelték, mint ha korongját, mely tenyerébe 

jól illik, fazekas próbálja ki, perdül-e vajjon; 

máskor meg sorokat képeztek, s szembe szökelltek. 

Nagy tömeg állta körül vágykeltő táncukat, és mind 

ott mulatoztak, míg közepettük az isteni dalnok 

lantszava szólt; és két bukfences táncos a körben 

lejtett örvénylő forgással a lant ütemére. 

Majd a nagy Ókeanosz bő áradatát remekelte 

legszélső peremére a szép és nagyszerü pajzsnak. 

Devecseri Gábor ford. 

Az Odüsszeia 

 

Az Odüsszeia legrégibbnek vélt részletét találták meg Görögországban görög és német régészek. A 

nemzetközi régészcsoport az ókori olimpiák színhelyén, Olümpiában bukkant rá egy vésett 

agyagtáblára, amely Homérosz Odüsszeia című eposzának 14. énekéből 13 verssort tartalmaz. 

forrás: https://mult-kor.hu/elokerult-az-odusszeia-eddigi-legregebbi-valtozata-20180711. 

 

 

https://mult-kor.hu/elokerult-az-odusszeia-eddigi-legregebbi-valtozata-20180711
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Odüsszeusz útja a Földközi-tengeren 

forrás: https://jachtakademia.hu/od-ut/ 

 

Az Odüsszeia az Iliász folytatása, de főhőse már 

halandó. Odüsszeusz, Ithaka királya tizenkilenc évvel 

ezelőtt indult a trójai háborúba. A háború már kilenc 

éve véget ért, a görög harcosok mind hazatértek, 

egyedül Odüsszeusz nem mehet vissza Ithakába, mert 

haragszik rá Poszeidón, a tengerek istene. A Trójából 

hazafelé tartó kalandos úton Odüsszeusz elveszítette 

társait, s jelenleg Kalüpszó nimfa9 tartja fogva 

Ogügié szigetén. A cselekmény az istenek gyűlésével 

kezdődik, amelyen Athéné arra kéri apját, Zeuszt, hogy engedje Odüsszeuszt hazatérni. 

Elküldik Hermészt Kalüpszó nimfához, hogy eressze el a hőst. Odüsszeusz hatalmas 

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

Odüsszeusz feleségét kérők zaklatják, hogy menjen újra férjhez. Ott dőzsölnek a királyi 

palotában, felemésztik Odüsszeusz vagyonát. Penelopé hűségesen várja vissza Odüsszeuszt, s 

hogy ne kelljen újra férjhez mennie, cselt eszel ki. A kérőknek azt mondja, hogy ha elkészült 

                                                
9 nimfa: görög mitológiai nőalak, a szépség, termékenység megtestesítője 

Pénelopé, görög vázakép 

https://jachtakademia.hu/od-ut/
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férje halotti leplével, választ közülük. Amit azonban nappal sző, éjszaka lefejti, ekképp húzva 

az időt. Télemakhosz, Odüsszeusz fia Athéné tanácsára elindul Püloszba és Spártába, hogy 

hírt halljon elveszett apjáról. Ezen közben Poszeidón rettenetes vihart kavar a tengeren, 

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

földjére veti, s a parton találkozik Nauszikaával, a phaiák király lányával, aki bevezeti őt a 

királyi palotába. Alkinoósz, a phaiák király vendégül látja a bajba esettet, s a lakomán a 

phaiák dalnok a trójai háborút idézi fel. Odüsszeusz könnyeket ejt, s Alkinoósz megkéri, fedje 

fel magát. Odüsszeusz, miután felfedi kilétét, elmeséli kalandjait, amelyekben a Trójából való 

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

Küklopsz, Poszeidón egyszemű fia legelteti a nyáját. Odüsszeusz vakmerően bevezeti társait a 

Küklopsz barlangjába, aki vacsorára felfalja két társát, amiért Odüsszeusz megvakítja az 

óriást. Csak úgy tudnak elmenekülni, hogy a birkák hasába csimpaszkodnak, s a vak 

Küklopsz ezt nem veszi észre. Poszeidón azonban megharagszik Odüsszeuszra, s így nem 

térhet haza, a tengeri vihar tovább sodorja őket ismeretlen tájakra. 

Aiolié szigetén a házigazda, Aiolósz tömlőbe zárja a szeleket, de Odüsszeusz irigy és kíváncsi 

társai kioldozzák a tömlőt, a szelek kiszabadulnak, s a görögök hajója újra messze vetődik 

Ithaka partjaitól. Kirké szigetén az istennő disznóvá változtatja Odüsszeusz társait, akinek 

Hermész segít, hogy álljon ellen Kirké varázserejének. Az istennő békét köt Odüsszeusszal, s 

visszaváltoztatja emberekké a görögöket, majd egy évig vendégül látja őket. Kirké azzal 

bocsátja útjukra őket, hogy Odüsszeusznak le kell szállnia az Alvilágba Hádész), azért, hogy 

további sorsát megtudja. Az Alvilágban Odüsszeusz találkozik halott édesanyja lelkével és 

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

Agamemnonnal, a görög seregek vezérével, akit, miután hazatért, hűtlen felesége és annak 

szeretője meggyilkolt. Agamemnón óvatosságra inti Odüsszeuszt, s figyelmezteti, hogy 

hazatértekor ne fedje fel azonnal kilétét. Az 

Alvilágból visszatérve Odüsszeusz folytatja útját, s 

találkozik a Szirénekkel, akik csábos énekükkel a 

parthoz csalogatják a hajósokat, s azok a part menti 

sziklákon lelik halálukat. Odüsszeuszt most is a 

kíváncsiság vezérli, társai fülét betömi viasszal, 

hogy ne hallják a Szirének énekét, saját magát 

pedig az árbochoz kötteti, nehogy az ének 

elvarázsolja. Következő tengeri kalandja a találkozás Szküllával és Kharübdisszel, a tengeri 

szörnyekkel. Itt több társát is elveszíti, majd Héliosz szigetére érnek, ahol a figyelmeztetés 

a szirének, vázakép 
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ellenére vitézei esznek Héliosz teheneiből, ezért az istenek haragra gerjednek, s a bárkájukat a 

tengeren szétroncsolja a vihar. Odüsszeusz egyedül marad életben, így vetődik Kalüpszó 

nimfa szigetére. Miután Odüsszeusz elmeséli tengeri kalandjait, a phaiák király dús 

ajándékokkal látja el, egy hajót bocsát rendelkezésére, s hazakísérik Ithakába. Ithakába érve 

Athéné öreg koldussá változtatja Odüsszeuszt, hogy ne ismerjék fel. Odüsszeusz 

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

Odüsszeusz nem árulja el igazi nevét, s ekképp értesül a királyi udvarban folyó eseményekről. 

Közben hazaér Télemakhosz is, akinek a kérők csapdát állítottak a tengeren, de amit Athéné 

segítségével elkerült. Odüsszeusz felfedi kilétét, apa és fia zokogva örül a találkozásnak. 

Odüsszeusz koldusként indul a királyi palotába, hogy felmérje a terepet, s hogy bosszút álljon 

a kérőkön. Közben Pénelopé, aki azt álmodta, hogy Odüsszeusz haza fog térni, íjászversenyt 

rendez a kérőknek, azzal a feltétellel, hogy aki meg tudja feszíteni Odüsszeusz íját, ahhoz 

megy feleségül. A koldus Odüsszeusz kéri, hogy ő is részt vehessen a versenyben. Miután 

egyik kérő sem tudja megfeszíteni az íjat, Odüsszeuszra kerül a sor, s ekkor kezdődik a kérők 

leölése, a bosszúállás. A cselekmény Athéné közbenjárására békekötéssel ér véget. 

 

Az Odüsszeia szerkezete 

 

Az Odüsszeia bonyolult kompozíciójú alkotás, cselekménye két szálon bonyolódik, 

Télemakhosz és Odüsszeusz utazását követjük párhuzamosan nyomon. Időszerkezete is 

bonyolult: a jelenben kezdődik, majd visszatérünk a múltba, s fokozatosan érjük újra el a 

jelent. Ezt a módszert nevezzük retrospektív, azaz visszatekintő időszerkezetnek. 

A mű huszonnégy éneke kétszer tizenkét énekre osztható: 

 

Jelen I-IV. ének: Télemakhosz utazása 

V-VIII. ének: Odüsszeusz a phaiákok földjén 

 

12 ének 

 Múlt IX-XII. ének: Odüsszeusz elmeséli kalandjait 

Jelen XIII-XXIV ének: Télemakhosz és Odüsszeusz Ithakában 12 ének 
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A homéroszi eposzok világa 

 

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

ekkor még egységesen mitologikus, azaz vallásos. Az irodalom a legendákból nő ki, az 

istenek cselekedetei összefonódnak a halandók sorsával. A homéroszi eposzok még a 

népmesék logikáját követik, amelyekben fantasztikum és valóság váltakozik. A cselekmény a 

hős próbatétele, harca a nála hatalmasabb erőkkel, szellemekkel. Ez a harc sokszor 

szimbolikus (jelképes): a jó és a rossz harca, amelyben mindig a jó győz. (Odüsszeusz 

azonban nem a középkori lovageszmény szerint jó, hanem a korabeli görög értékrend szerint.) 

Az eposzok cselekménye már bonyolultabb a népmeséknél, több szálon fut, sokszereplős, az 

Iliász és az Odüsszeia az egész görög világot bemutatja. 

 

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

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

fizikai erő, a hősiesség. Inkább választja a rövid, de dicsőséges életet, mint a hosszú, ám 

békés sorsot. Az Iliász cselekményének túlnyomó részét a harci események leírása adja, az 

egyén legfőbb értéke, hogy a közösséget szolgálja, akár életét is áldozza érte. Az Iliász harci 

eposz, s mint ilyen, sok későbbi műnek a mintájául szolgált, például Vergilius Aeneis,  Zrínyi 

Miklós Szigeti veszedelem, illetve Vörösmarty Mihály Zalán futása c. eposza is a homéroszi 

művet követi, de a mai akciófilmek is az iliászi örökség részének tekinthetők. 

 

Az Odüsszeia egy emberöltővel későbbi állapotot tükröz, amelyben már egy megváltozott 

értékrendet figyelhetünk meg. Főhőse, Odüsszeusz halandó, akinek, bár testi erejével is 

kitűnik, legfontosabb tulajdonsága a kíváncsiság és a leleményesség. Fölöslegesen nem keresi 

a bajt, kalandjai során nemcsak a vakmerőség, hanem a tudásvágy is hajtja. A szellemi-

erkölcsi értékek itt már fontosabbak, mint az Iliászban. Phaiák földön atlétikai versenyt 

rendeznek, amelyen az egyik ifjú sértegetni kezdi Odüsszeuszt, amiért nem vesz részt a 

küzdelemben. Odüsszeusz ekként válaszol néki: 

„Hát csak nem kap meg mindent mindenki az égtől, 

jó alakot, jó észt s jelesenszólás tudományát. 

Mert van olyan, ki a földön gyarlóbb külsejü férfi, 

ám szavait nagy szépséggel koszorúzza az isten, 

és mindenki gyönyörrel néz rá, büszke beszéddel 

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

s istennek látják, ha a városon át veszi útját.”                                                                     
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Odüsszeusz szavaiban már a szellemi értékeire büszke ember szólal meg, a puszta testi erőt 

nem tekinti érdemnek, csak ha erkölcsi értékekkel jár együtt.  Az Odüsszeia cselekménye a 

patriarchális (apajogú) társadalom korában játszódik, a családfő vezette közösségnek még 

nagy az összetartó ereje. A társadalom értékrendje szilárd, a hétköznapokat évszázados 

szertartások szabályozzák. Írott törvények nincsenek, az emberek egymás közti viszonyait a 

szokásjog irányítja. Az önbíráskodás még elfogadott cselekedet, ezért ölheti meg büntetlenül 

Odüsszeusz a feleségét zaklató kérőket. A férfinak és a közösség idősebb tagjainak nagy a 

tekintélye, a fiatal például csak akkor szólhat, ha kérdezik. A nő még nem egyenrangú a 

férfival, de Penelopé, Odüsszeusz felesége már egy önállósodó, öntudatosodó nőtípust 

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

nagyobb szerepe van. Odüsszeusz fantasztikus kalandjai a népmesékkel rokon logikát 

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

kiválósága a legfőbb fegyver. A meseszerű történetek, a fantasztikum emberi erényekre és 

gyengeségekre hívják fel a figyelmet, arra, hogy milyen veszélyek leselkednek ránk az 

életben. Odüsszeusz kalandjai jelképes értelmet hordoznak: ezeket a veszélyeket csak az okos, 

állhatatos, erős egyéniség győzheti le. Vele új hőstípus jelenik meg az irodalomban: az utazó 

hős, akinek kalandjai során egyre gazdagodik a jelleme, kiválósága már nemcsak testi 

erejében, hanem szellemiekben is tükröződik. Az Odüsszeia a szórakoztató szépirodalom első 

remekműve, a kalandregények őse.  

 

SZORGALMI FELADAT 

Az irodalmi hősök mindig árulkodnak arról, hogy egy adott kornak vagy társadalomnak mi 

az értékrendje, milyen az embereszménye. Értékrend alatt erkölcsi felfogást értünk, 

mindannyiunknak megvan a magunk értékrendje, etikája, ami tükrözi, hogy mely dolgokat 

tekintünk fontosaknak.  

1. Az alábbi értékek közül válaszd ki a számodra legfontosabb hármat, és állítsd őket 

sorrendbe:  

pénz, igazság, szerelem, hatalom, szeretet, haza, Isten, barátság, család, jólét, becsület, 

tudás, siker….egyéb? 

2. Szerintetek miben tér el a mi korunk a homéroszi kortól? 

3. Milyen a mai kor embereszménye? Van ilyen? 
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A homéroszi eposzok jellemzői 

 

Az eposz (magyarul: hősköltemény) egy egész nép életére kiható jelentős eseményt mond el. 

Két alapvető típusa a népeposz, illetve a műeposz. A népeposz az írott kultúra előtt született, 

csak később jegyezték le, ilyen lehetett a homéroszi eposzok előzménye is. A műeposz a 

népeposzok mintájára íródik, szerzője már ismert költő. A hagyományos eposznak két fajtája 

van: a harci eposz (Iliász) és az utazóeposz (Odüsszeia). A homéroszi eposzok hagyományt 

teremtettek, a későbbi eposzok ezek mintájára íródtak.  

 

Az eposzi kellékek 

 

 mitológiai keret: a történet az istenek cselekedeteivel kezdődik, akik később is 

beavatkoznak a halandók életébe.  

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

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

történet utolsó évében játszódik.  

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

segítségét kéri, hogy az alkotás sikeres legyen 

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

előrevetíti a cselekményt 

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

feleket, a harcosokat, fegyvereiket, előcsatározások folynak 

 toposzok, eposzi jelzők, eseményrímek, hosszú hasonlatláncok: Az eposz költői 

nyelvére a toposzok (ősi képek) jellemzők. Ilyenek a beszélőnevek, az eposzi jelzők: 

leleményes Odüsszeusz, hókarú Nauszikaá, tehén szemű Héra stb. Ezek az állandó jelzők a 

hősök külső-belső tulajdonságaira utalnak, s állandóan visszatérnek a szövegben. Az eposzi 

jelző másik neve az epitheton ornans (díszítő jelző). Ugyancsak visszatérő elemek az 

eseményrímek: bizonyos jelentek leírása ugyanazokkal a szavakkal történik, például a 

vendéglátás szertartását Homérosz mindig ugyanúgy írja le: 

„Hozta a szolgaleány a vizet s öntötte kezükre, 
Szép szinarany kancsót az ezüst tálkába ürítve, 

Hogy kezüket mossák, s a gyalult asztalt odatolta. 

Majd meg a tisztes gazdasszony közibük kenyeret vitt, 

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

Mindenfajta husokból vitt pecsenyét a husosztó, 

Tálat emelve, s arany poharat tett mindjük elébe.”  
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A hajnal leírása is mindig ugyanaz: 

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

 

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

támpontot adtak a leírásban. A költői eszközök között találjuk a hosszú hasonlatláncot, amely 

szemléletessé teszi a leírást. A hasonlatlánc valójában egy kerek történettel szemlélteti a hős 

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

szemléletessé örömét: 

„Mint ahogyan gyerekek megörülnek, látva, hogy éled 

Apjuk, akit kórság leterít, nagy kínok emésztik, 

Rég sorvad, valamely haragos daimón dühe gyötri, 

S most örömükre az istenek őt kisegítik a bajból, 

Úgy megörült Odüsszeusz meglátva a földet, az erdőt, 

S úszott nagysebesen, hogy fölhághasson a partra.” 

 

A homéroszi eposzok időmértékes verselésben, hexameterben íródtak.  

 

A hexameter hat verslábból álló sor, amelyben két versláb fordul elő: daktilus ─ UU 

 és spondeus ─ ─ Az ötödik versláb mindig daktilus, ez adja a sor ritmusát. 

 

─    U U | –         –  |   –     –  |       –     U   U   |   –    U U   |   –       – | 

Fér fi-u   ról  szólj   né  kem,     mú  zsa, ki   sok   fe le    boly gott 

 

 

Fogalmak: rapszódosz, archaikus, patriarchális, eposz, népeposz, műeposz, utazóeposz, in 

medias res, invokáció, propozíció, enumeráció, peroráció, toposz, beszélőnév, epitheton 

ornans, eseményrím 

 

SZORGALMI FELADAT 

Homérosz filmen: A trójai mondakör megihlette a 20. századi filmművészetet is. Nagy 

népszerűségnek örvend Wolfgang Petersen rendező Trója c. történelmi filmje (2004), melyben Brad 

Pitt játssza Akhilleuszt, illetve Andrei Konchalovszky Odüsszeusza (1997), melyben Armand Assante 
játssza a főszerepet. Nézzétek meg a filmeket!  

 

Mióta létezik filmművészet? 
 

Akhilleusz és Odüsszeusz archetípusokká10 váltak az irodalomban és a filmben is. Tudtok-e 

akhilleuszi, illetve odüsszeuszi hősöket mondani mai kaland- vagy akciófilmekből? 

                                                
10 archetípus: ősi minta, típus, jellegzetes embertípus, magatartás (pl. a rettenthetetlen hős) 
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Ezópusz állatmeséi 

 

Ezópusz vagy görögösen Aiszóposz az i.e. 6. évszázadban élt, őt tekintjük ez európai 

meseirodalom atyjának. Az állatmesék a szájhagyományban már megvoltak, amikor Ezópusz 

lejegyezte őket. Az állatmese alapja a fabula, azaz kitalált történet, mese. Az állatmesék 

allegóriára épülnek, és valamilyen életbölcsességet közvetítenek, tanító jellegűek. Az 

allegória ősi költői eszköz, képes beszéd, aminek mögöttes jelentése van. Egyik típusa az 

elvont fogalom megszemélyesítése (pl. igazság, butaság, álom stb.). Az elvont fogalmat az író 

állatalakban személyesíti meg, s a megszemélyesítést egy egész történeten végig viszi. Az 

allegorikus történetnek tehát két jelentéssíkja van: a konkrét (az állatok cselekedetei) és az 

elvont (az erkölcsi tanulság, amit a kitalált történet jelent). Az állatok valamilyen emberi 

tulajdonságot jelképeznek. A tücsök és a hangya fabulája az egyik legismertebb Ezópusz- 

mese, amelyben a tücsök a felelőtlen, csak a szórakozásnak élő, a hangya pedig az előrelátó, 

szorgalmas embert jelképezi. A róka és a holló mindenki által jól ismert meséje az egyik 

emberi gyengeséget figurázza ki: gyakran hiszünk a nekünk hízelgőknek, azaz becsapjuk 

önmagunkat. A mesék allegorikus jellegét a szépirodalom is átvette, különösen a költők 

kedvelték, gondoljatok Csokonai A Reményhez c. versére! Ezópusz állatmeséi óriási hatással 

voltak az európai irodalomra, minden népnek megvannak a maga Ezópusz-fordításai. A 

leghíresebbek a francia La Fontaine-mesék a 17. századból. Magyarra először a 16. században 

fordították le, többek között Heltai Gáspár, aki Száz fabula címen adta ki az ezópuszi 

állatmesék magyarítását. Magyarításnak a nem szó szerinti fordítást értjük. Az író átveszi 

ugyan a történetet, de átdolgozza, sokszor a saját korába helyezi a fabulát. Heltai Gáspár az 

ezópuszi állatmeséket keresztény felfogásban értelmezte.  

Csokonai Vitéz Mihály is írt Ezópusz-átdolgozásokat. A tücsök és a hangya híres allegóriáját 

A pillangó és a méh címmel írta át. Csokonai az állatmesékben a korabeli magyar társadalom 

kritikáját is elrejti. A pillangó és a méh burkoltan utal a társadalmi egyenlőtlenségekre, a 

földesurak önkényeskedéseire, a szegények kiszolgáltatottságára. 

 

Az állatmese műfaja a modern irodalomban is tovább él. 1945-ben 

jelent meg George Orwell, angol író regénye, az Állatfarm, amit 

modern fabulának tekinthetünk. A történet egy farmon élő állatok 

lázadásáról szól, akik elűzik Jonest, a nemtörődöm, alkoholista gazdát, 

és maguk veszik át az irányítást. A felszabadulás azonban a 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Aisz%C3%B3posz
http://mek.oszk.hu/06300/06302/pdf/csokonai2.pdf
https://nemzeti.net/contents/library/01-ALLATIDO.pdf
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Napóleonról elnevezett disznó diktatúrájához vezet. Az orwelli állatmese allegorikusan a 

diktatúra és a zsarnokság által elbutított és megfélemlített emberek bemutatása. A disznó 

Napóleon alakjában Orwell a szovjet kommunista diktátort, Sztálint rejtette el, de az 

Állatfarm nemcsak a sztálini Szovjetunió, hanem minden diktatórikus állam allegóriája.  

Diktatúrának nevezzük az olyan politikai rendszert, amelyben nem érvényesülnek az egyéni 

szabadságjogok: a szólásszabadság, a jog előtti egyenlőség, tehát a demokrácia elvei. A 

diktatúrákban az emberek félnek, nem merik kimondani a véleményüket, mert megtorlástól 

tartanak. A diktátorok mindig demokratikus jelszavakat hangoztatnak, ezzel kábítják el az 

embereket, de a valóságban ezek a jelszavak nem érvényesülnek. Erre utal az Állatfarm 

mottója: „Minden állat egyenlő, de vannak állatok, melyek egyenlőbbek.” 

 

 

ÖSSZEFOGLALÁS 

A görög epika 

 

1. Mi jellemzi az epika műnemét? 

2. Mit értünk fiktív történet alatt? 

3. Milyen elbeszélőtípusokat különböztetünk meg? 

4. Mit értünk lineáris és retrospektív időszerkezet alatt? 

5. Mi a narráció? 

6. Hogyan csoportosíthatjuk az epikus műfajokat? 

7. Mi az eposz? Milyen típusai vannak? 

8. Melyek a homéroszi eposzok kellékei? 

9. Milyen verselésben íródtak a homéroszi eposzok? 

10. Mi a hexameter? 

11. Mit tudsz az ezópuszi állatmesékről? 

12. Mi a fabula? 

13. Mi az allegória? 

14. Magyarázd meg az alábbi fogalmakat: 

narrátor, objektív, szubjektív, lineáris, retrospektív, invokáció, propozíció, 

enumeráció, in medias res, toposz, epitheton ornans, fabula, allegória 
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AZ ANTIKVITÁS IRODALMA 3. 

A GÖRÖG LÍRA 

 

TARTALOM 

 

A líra jellemzői 

 

A görög líra 

 

Szapphó 

 

Anakreón 

 

Összefoglalás 

 

A lírai műnem jellemzői 

 

A líra jellemzői 

A költészetben megkülönböztetünk epikus költészetet (eposz, ballada, elbeszélő költemény)  

és lírait (óda, elégia, dal stb.) A líra magyarul: költészet. Nem használjuk többes számban. 

(Nincsen olyan, hogy Petőfi lírái, helyette azt kell mondani: Petőfi lírája, vagy költészete, 

vagy Petőfi versei. A líra legszubjektívebb11 műnem, amely a legnagyobb szabadságot adja az 

alkotónak érzései kifejezésére. Formája a vers, szövege többnyire rímes, ritmikus beszéd. A 

versben megszólaló személyt lírai én-nek nevezzük, aki lehet azonos a költővel, de lehet fiktív 

(kitalált) személy is. Ha a versben a hangsúly a lírai én érzésein, gondolatain van, lírai 

költészetnek nevezzük. (Petőfi: Szeptember végén). Ha a versnek története is van, akkor 

epikus versről beszélünk. (Arany János: A fülemile) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
11 szubjektív : személyes, az egyénre jellemző 
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A görög líra 

 

A görög líra az epika után született meg, amikor a költők 

figyelme a magánélet kérdései felé fordult. A görög költészet még 

szoros kapcsolatban állt a zenével, a vers dal volt, amit 

hangszeres kísérettel, lanttal adtak elő. A legkedveltebb műfajok 

a dal, az epigramma, a ditirambus és a himnusz voltak. Az elégiát 

még nem sorolták a lírába, mert fuvolán kísérték. Az eredeti 

görög versekből kevés maradt fent, latin fordításokból ismerjük 

őket. A dal egynemű érzést (örömöt, bánatot) közvetít, rövid, 

szabályos versszakokból áll. Az epigramma eredetileg sírfelirat 

volt, később vált bölcseleti verssé, amely valamilyen filozófiai 

vagy morális (erkölcsi) kérdést feszeget. Az epigramma rövid, 

általában csattanóra épül. Formája a disztichon, amely egy 

hexameterből és egy pentameterből áll. A ditirambus eredetileg Dionüszoszt dicsérő kardal 

volt, ma mindenféle dicsőítő költeményt értünk alatta. A himnusz patetikus (fennkölt) 

hangnemben megírt, az istenekhez szóló költemény, amely vagy dicsőít valamely istent, vagy 

kéréssel fordul hozzá. 

 

SZAPPHÓ 

 

Szapphó  Leszbosz szigetén élt, az első európai költőnő, ő 

teremtette meg a lírai költészetet, azon belül a szerelmi lírát. 

Verseiben a legfontosabb érték a testi-lelki szerelem, amely számára 

az egyéni boldogság legfőbb forrása. Új versszakot teremtett, a 

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

(Később tanuljuk.) 

− U − − − || UU − U − − 

− U − − − || UU − U − − 

− U − − − || UU − U − − 

                    − U U − − 

A költőnőről és az Aphroditéhoz c himnuszáról itt olvashattok: 

https://klett.hu/download/kotelezo_versek_elemzese.pdf 

Euterpé, a lírai 

költészet múzsája 

szarkofág 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Szapph%C3%B3
https://klett.hu/download/kotelezo_versek_elemzese.pdf
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ANAKREÓN 

 

Anakreón az életöröm költője. Tudatosan fordul el a politikától, a 

magánélet öröméről-bánatáról ír verseket.   

 

ANAKREÓN: GYŰLÖLÖM 

 

Gyűlölöm azt, aki telt kupa mellett, bort iszogatván,  

        háborút emleget és lélekölő viadalt.  

S kedvelem azt, aki bölcs és Aphrodité meg a Múzsák  

        szép adományairól zengve szeretni tanít.  

fordította: Radnóti Miklós 

 

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

költészet áll az első helyen. Erre utal Aphrodité, a szerelem istennőjének neve is. 

Disztichonban íródott, azaz a páratlan sorok hexameterek, a párosak pentameterek.  

A PENTAMETERT könnyű megjegyezni, csak ezt a tréfás Weöres Sándor12-sort kell 

skandálva megtanulni: 

 

—   U     U |  —  U   U | — || —   U  U| —     U  U| — 

Tóth  Gyu    la   bá  do gos   és     víz  ve ze  ték-  sze re  lő 

 

 

Anakreón új lírai műfajt teremtett a bordal költészetéből, amit anakreóni dalnak hívunk az ő 

nyomán. Az anakreóni dal témája a bor, az életöröm, a szerelem, ritmusa pedig az anakreóni 

sor, pl.: U — |U — | U — | — . Ez az anakreóni sor jambusokra és egy fél lábra épül (—). 

 

Fogalmak: líra, lírai én, dal, epigramma, disztichon, hexameter, pentameter, himnusz, 

ditirambus, patetikus, szapphói strófa, anakreóni sor 

 

 

 

                                                
12 Weöres Sándor (1913-1989) költő, műfordító 
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AZ IDŐMÉRTÉKES VERSELÉS 

 

Európában három verselési rendszer honosodott meg: 

 az időmértékes (görög-római), amely rímtelen  

 a gondolatritmusos (héber), szintén rímtelen 

 a nyugat-európai, amely vagy: ütemhangsúlyos rímes, vagy rímes-időmértékes 

 

Az időmértékes verselést a görögök alkották meg.  

Rímtelen, a rövid és hosszú szótagok szabályos váltakozására épül. 

 

Rövid a szótag, ha: 

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

 U        U  U 

 fa,       fa-lon 

 Hosszú a szótag, ha: 

 benne rövid a magánhangzó, de utána hosszú vagy több mássalhangzó következik. A 

következő szó első hangját is figyelembe vesszük! 

o –       –   –   –       U 

o hall , hallottam, hogy 

 benne hosszú a magánhangzó. 

– – 

 lő,     fáj 

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

meg. A szótagok állandó kapcsolatát verslábnak hívjuk. Megkülönböztetünk emelkedő és 

ereszkedő verslábakat. Az emelkedő verslábak hosszú szótagra végződnek, az ereszkedőek 

rövidre.  

Az időmértékes verselés lényege, hogy a szövegben vagy csak emelkedő vagy csak 

ereszkedő verslábak vannak, ez adja a szabályos ritmust. 

 

emelkedő verslábak ereszkedő verslábak 

jambus U – anyám trocheus – U tudta 

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

ionicus a minore U U – – anyukámról pirrichius    U U pici 

choriambus – U U – édesanyám  
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Semleges versláb a spondeus: – – , amely mind ereszkedő, mind emelkedő ritmikájú 

szövegben előfordulhat. 

 

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

elő. Az ötödik versláb kötelezően daktilus, ez adja a szabályos ritmust. 

 

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

Fér       fi u   ról   szólj  né  kem,   mú   zsa, ki   sok  fe le    boly gott 

       

ÉRDEKESSÉG: Az időmértékes verselést a görögön és a latinon kívül az élő európai nyelvek 

közül csak az olasz és a magyar tudja hibátlanul alkalmazni. A magyar nyelvnek külön 

érdekessége, hogy bármilyen verselési rendszer követésére alkalmas. 

 

Az alábbi oldalon többet megtudhattok a verselésről: Prozódiai gyakorlatok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vassjudit.hu/wp-content/uploads/2019/10/PROZ%C3%93DIA-1-1.pdf
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AZ ANTIKVITÁS IRODALMA 4. 

A GÖRÖG DRÁMA 

 

TARTALOM 

A KLASSZIKUS DRÁMA JELLEMZŐI 

A görög dráma eredete 

A görög színház 

A görög tragédia jellemzői 

A tragikus triász 

SZOPHOKLÉSZ: ANTIGONÉ 

A thébai mondakör 

SZEMELVÉNYEK AZ ANTIGONÉBÓL 

Az Antigoné 

(értelmezés) 

ÖSSZEFOGLALÁS 
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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 gondol, 

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 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 
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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 bűnös 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 

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 

Epidaurosz, Görögország 

Epidaurosz 
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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. Ilyenkor mondjuk, hogy a darab deus ex machina végződik. 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. 

 

Rekonstruált, ókori görög színház rajza 

 

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 

küzdelemben meghal. A tragikum az egyik esztétikai (művészi) minőség, amely 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 
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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 

choriambusokban (─ 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 kiemelkedő tragédiaíró.   

Aiszkhülosz: A leláncolt Prométheusz 

Szophoklész: Oidipusz király, Antigoné, Élektra 

Euripidész: Médeia 

      FELADAT 

Járjatok utána, mi volt Élektra és Médeia tragédiája! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Szophokl%C3%A9sz#%C3%89lektra
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9deia_(mitol%C3%B3gia)


Vass Judit: Irodalom 9 

 

51 

 

SZOPHOKLÉSZ: ANTIGONÉ 

 

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 veszi el 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. 

Oidipusz13 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 vitába keveredett 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 tudta volna, apja gyilkosa lett. Megérkezett Thébába. A 

várost egy szörny, a Szfinx 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 Szfinx 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 Szfinx 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.               

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 

                                                
13 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. Természetesen ez nem általánosítható. 

Gábor Miklós, mint Oidipusz 
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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.  

 

Itt kezdődik az Oidipusz Kolónoszban, a trilógia második 

része. Oidipusz Kolónoszban halt meg.  

 

Paolo Pasolini filmje: Oidipusz király 

 

Théba városán felváltva uralkodtak Oidipusz fiai, 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 nagybátyjukra, Kreónra száll a trón. 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 nem hallgat fia tanácsaira, Antigonénak a sziklasírba kell vonulnia. Közben érkezik 

Teiresziasz, a vak jós, az istenek követe, aki megjósolja Kreón vesztét. A király ekkor ijed 

Antigoné 

alexandriai szobor 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Teiresziasz
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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 
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Kutatta fel saját förtelmes tetteit, 

S látván, kiszúrta két szemét saját keze. 

A hitves és szülő - e két név egy személy - 

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, 



Vass Judit: Irodalom 9 

 

55 

 

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? 

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, 
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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.  

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.  
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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 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? 
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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. 

 

 

 

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? 
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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. 

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.  
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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.  

KREÓN 

Hát nem testvér az is, ki szembeszállt vele?  

ANTIGONÉ 

Édes testvérem, egy anyánk volt, egy apánk.  

KREÓN 

Iránta hát miért vagy kegyelettelen?  
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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. 

… 
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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.  

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 
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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. 

 

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.” 
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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 társadalmat 

érintő morális (erkölcsi) kérdéseket feszeget, tanító jellege van. Schiller14, a klasszikus 

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

feladatát tehát abban látta, hogy az embereket jobbá tegye. 

 

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 

ÖSSZEFOGLALÁS 

 

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

                                                
14 Friedrich Schiller (1759-1805) német költő, drámaíró 



Vass Judit irodalom 9  

  

71  

  

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 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 paranoiája15 

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.  

                                                
15 pranoia : üldözési mánia 
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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. 

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. 
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FELADAT 

Olvassátok el Áprily Lajos16 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 

Persephoné17 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? 

 

 

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

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

 

                                                
16 Áprily Lajos (1887-1967) költő, műfordító 
17 Perszephoné: Hádész, az alvilág ura ragadta magával, azóta az alvilág úrnője,  
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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? 
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AZ ANTIVITÁS IRODALMA 5. 

A RÓMAI KÖLTÉSZET 

 

A római irodalom a i.e. 3. században virágzott fel, a hellenisztikus (görög mintára épülő) 

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

isteneknek. A római irodalom latin nyelvű, legmagasabb rendű megnyilatkozása a lírai 

költészet, amely az i.e. 1. században virágzott. Legfőbb mesterei: Catullus, Vergilius, 

Horatius és Ovidius voltak. 

CATULLUS  (Caius Valerius) a i.e. 1. században élt Rómában, az 

ún. „új költők” egyike. Lírai költészetében Szapphó nyomdokait 

követi, szerelmét Leszbosz szigetéről Lesbiának nevezi el. Vezető 

témája a szerelem, az egyéni boldogság. Az erotikus líra 

megteremtője, költészete humoros, szókimondó. Életszemléletére a 

hedonizmus, az élvezetek hajszolása jellemző. A hedonizmus mögött 

azonban komor haláltudat rejlik. 

Gyűlölök és szeretek… 

Gyűlölök és szeretek. Miért? Nem tudom én se, de érzem: 

        így van ez, és a szívem élve keresztre feszít.     Szabó Lőrinc fordítása 

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

ambivalenciájáról szól. Catullus számára a szerelem nemcsak boldogító, hanem gyötrő érzés 

is, amely a lélek diszharmóniájához vezet. Ez a kettősség védtelenné, érzelmeinek 

áldozatává teszi a lírai ént. A vers disztichonban íródott. 

Caesarhoz 

Nem töröm én magamat, Caesar, soha tetszeni néked, 

      sem megtudni, mi vagy: hószinü vagy fekete. 

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

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

személyisége is. Az egyeduralom kialakulásának idején nagy bátorság ekként nyilatkozni 

meg. 

 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Caius_Valerius_Catullus
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 VERGILIUS  (Publius, Maro) a i.e. 1. században élt, lírai és epikus 

költő, művészetével Augustus császár békét hozó politikáját 

támogatta. Sok más alkotóval együtt Maecenas köréhez tartozott. 

Maecenas Augustus embere volt, aki anyagilag támogatta a 

művészeket. Vergilius írt tíz bukolikus (pásztori) költeményt, 

amelyeket ma eklógáknak nevezünk. (Az eklóga eredetileg 

szemelvényt jelentett.) Hexameterben és dialógusban megírt 

bukolikus költemény, amelyben pásztorok beszélgetnek életről, halálról, költészetről. 

Vergilius eklógái a polgárháború időszakát idézik fel, a kisember s a költők szenvedéseit. 

Nagy hatással voltak Radnóti Miklósra, aki nemcsak fordított Vergilius-eklógát, hanem 

maga is alkotott ebben a műfajban. Vergilius főműve az Aeneis, a rómaiak honfoglalásáról 

szóló eposz. Aeneas trójai hős, aki Trója bukása után családjával és embereivel tengerre 

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

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

eposzok mintájára íródott, ötvözi az Iliász és az Odüsszeia cselekményfűzését. A 

hagyományos latin értékeket hirdeti, a szorgalmat, az állhatatosságot és a hitet. Az Aeneis 

szolgált mintául Zrínyi Miklós Szigeti veszedelem c. eposzához.  

 

HORATIUS 

 

 

HORATIUS (Quintus, Flaccus) a i.e. 1. században élt, Maecenas felfedezettje volt. 

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

https://hu.wikipedia.org/wiki/Publius_Vergilius_Maro
https://hu.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A9n%C3%A1s
https://mek.oszk.hu/06500/06540/06540.htm#18
https://hu.wikipedia.org/wiki/Quintus_Horatius_Flaccus
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vitte sokra. Bár közel állt Augustushoz, igyekezett megőrizni szellemi függetlenségét. 

Többek között ő honosította meg a görög időmértékes verselést, a görög strófákat a latin 

irodalomban. Nagy hatással volt az európai költészetre, különösen a klasszicistákra, köztük 

Berzsenyi Dánielre, de későbbi költőinkre is, például Babits Mihályra, Radnóti Miklósra és 

Petri Györgyre. 

 

Horatius intellektuális18 lírát teremtett, életszemléletére az epikureizmus és a sztoicizmus 

hatott. Epikurosz görög filozófus volt, aki szerint az élet értelme az öröm, amire a lélek 

törekszik. Másik fontos tétele a mértékletesség, azaz élvezzük az életet, de mértékkel. A 

sztoicizmus is görög filozófia, melynek lényege a bölcs belenyugvás, a szenvedélymentes 

szemlélődés. Horatius számos mondása vált szállóigévé: 

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

minden napodnak meg legyen az értelme, ne hagyd elveszni az örömet. 

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

igyekezz tartalmas életet élni. 

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

Később ez lett a felvilágosodás jelszava. 

 

 

HORATIUS: LICINIUS MURENÁHOZ 

 

Az óda 

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

óda lírai szónoklat, amely valamilyen filozófiai vagy morális kérdést fejt ki. Megszólítottja 

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

vagy erkölcsi tételről meggyőzze az olvasót. Szerkezete retorikus (szónoki). Az egyik 

leghíresebb magyar óda Vörösmarty Mihály Szózat c. verse. 

Az óda három nagyobb egységre osztható: expozícióra (bevezetésre), argumentációra 

(érvelésre) és konklúzióra (következtetésre). Az expozíciót retorikus kérdéssel vagy 

felszólítással nyitja, amely felrázza az olvasót, felkelti figyelmét. A retorikus kérdés 

álkérdés, amelyre nem várunk választ, mert azt a kérdés már magában foglalja. Ugyancsak 

az expozícióban vezeti fel a témát a költő, röviden összefoglalja a tételt, ami mellett érvelni 

fog. Az óda hosszabb, központi része az argumentáció, amelyben részletesen kifejti a témát, 

                                                
18 intellektuális = szellemi, gondolati 

http://mek.oszk.hu/kiallitas/lenard/irasok/seta/sxg.html
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érveket és ellenérveket sorakoztat fel. Szemléletes példákkal igyekszik meggyőzni az 

olvasót a tétel igazságáról, vagy az ellentétes állításokról bizonyítja be, hogy hamisak. Az 

érvelés során retorikus eszközöket alkalmaz: ismétlést, felsorolást, párhuzamot, ellentétet 

stb. A konklúzióban röviden megismétli a tételt, és levonja a következtetést. 

 

HORATIUS 

LICINIUS MURENÁHOZ 

 

Jobban jársz, Liciniusom, ha nem törsz 

folyton a nyílt tengerek ostromába 

s gyors szelektől tartva nem óvakodsz a 

parti hegyekhez. 

 

Akinek szivében arany közép tart 

súlyegyent, azt nem nyomorítja rozzant 

putri szennye, nem nyomorítja bántó 

udvari pompa. 

 

Égverő fenyvek sudarát sürűbben 

rázza förgeteg, recsegő robajjal 

dől a nagy torony s a hegyek legormát 

sújtja a villám. 

 

Jót remél a vészben, a jóban ismét 

fordulattól tart az előrelátó 

szív. Ahogy meghozza a tél haragját 

Jupiter, éppúgy 

 

űzi is. Nem lesz, ami rossz ma, nem lesz 

folyton az. Ha hallgat a Múzsa, olykor 

lanttal ébreszti, s nyilait nem ontja 

mindig Apolló.   

 

Álld helyed bátran, ha szorít a sors, és 

légy szilárd; viszont, okosan, magad vond 

össze, hogyha kedvez a szél, tulontúl 

büszke vitorlád.  

                             Szabó Lőrinc ford. 
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A vers témája: A vers a gondolati lírába tartozik. A Licinius Murenához megszólítottja a 

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

mindenkihez szól. Licinius esete csak szemléltető példa Horatius számára, hogy az életben 

követendő helyes magatartást, életfilozófiát hirdesse. Epikureista nézeteket vall, azt hirdeti, 

hogy az életben óvakodnunk kell a szélsőségektől, helyettük az arany középúton kell járni.  

Horatius szavaival élve ez az aurea mediocritas (arany középszer) elve. Emellett a sztoikus 

életbölcselet hatása is tetten érhető a versben. Horatius szerint a bölcs ember megfontolt, 

alkalmazkodik a különböző élethelyzetekhez, azokhoz igazítja magatartását, de úgy, hogy 

függetlenségét megőrizze. 

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

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

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

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

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

az argumentációt, melynek során természetből vett példákkal érvel tétele mellett. A magas 

fenyők, a nagy tornyok, a hegyek csúcsa van leginkább kitéve a veszélyeknek, azaz aki túl 

magasra tör az életben, könnyen vesztébe zuhanhat. Az okos ember megfontolt és optimista 

(derűlátó). Az élet nehéz pillanataiban nem csügged, jó sorsában pedig nem bízza el magát. A 

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

Poétikája (költői eszközei): Horatius a képes beszéd eszközeivel él, miközben kifejti 

életfilozófiáját. A gondolati tartalmat természeti képekbe vetíti ki, szimbólumokba és 

metaforákba. Az ilyen képes beszédet nevezzük metaforikus versbeszédnek, amelyben a 

szavaknak jelképes értelmük van. A vers visszatérő elemei a tenger és a hajó. Mindkettő 

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

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

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

az arany középutat a bátorság jelenti, ezt már Arisztotelész is kifejtette etikájában19. A 

toposzok mellett metaforákat is találunk a versben: a magas fenyők, a torony, a hegyorom a 

magasra törő ember jelképei.  

Prozódiája (verselése) 

A vers szapphói strófában íródott. 

                                                
19 etikájában: erkölcstanában 
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− U − − − || UU − U − −   (szapphói sor) 

− U − − − || UU − U − − 

− U − − − || UU − U − − 

                    − U U − −      (adoniszi sor) 

 

Horatius: Ars poetica 

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

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

való viszonyát, az őt vezérlő művészi elveket. Tágabb értelemben az ars poetica jelentheti egy 

művész vagy gondolkodó hitvallását az életről is. Ilyen ars poetica vers Petőfi Sándor A XIX. 

Század költői című alkotása, amelyben azt hirdeti, hogy a költészetnek a társadalmi haladást 

kell szolgálnia. 

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

hatással volt az európai költészetre. Horatius verse hexameterekben írt episztola, azaz költői 

levél, melyben költőtársait szólítja meg, nekik ad tanácsokat arról, milyen eszközökkel 

éljenek a költői mű alkotásakor. Episztolájában Horatius beszél költészet és valóság, forma és 

tartalom kérdéseiről, arról, hogy mitől lesz élvezetes a költői mű nyelve, s meghatározza a 

költészet kettős célját: gyönyörködtetve tanít. Ez a kettős cél egészen a 19. századig uralja az 

európai művészetfelfogást. 

„Vagy használni akar, vagy tetszeni vágyik az ének,  

vagy kidalolni a „kellemes és hasznos" tudományát.  

Bármit szólsz, költő, szólj jó röviden, hogy a még lágy  

lelkekben foganatja legyen, s ne feledje, ki hallja.” 

 

 

Hallgassátok meg Horatius Kibékülés c. versének megzenésített változatát Sebestyén 

Márta és Sebő Ferenc előadásában. (ford.: Radnóti Miklós): Lydiához 

 

 

 

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

intellektuális, epikureista, sztoikus, carmen, retorikus, expozíció, argumentáció, konklúzió, 

aurea mediocritas, poétika, metaforikus versbeszéd, ars poetica, episztola 

 

 

 

 

 

https://www.magyarulbabelben.net/works/la/Horatius_Flaccus%2C_Quintus--63/Ars_poetica
https://youtu.be/gfKIZa1YDpw
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A BIBLIA 

 

TARTALOM 

 

A Biblia helye az európai kultúrában 

A zsidó vallás 

Az Ótestamentum 

A keresztény vallás 

Jézus  

Az Újtestamentum 

 

 

 

A Szentföld, ahol a Biblia született 

ma Izrael 

 

 

 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Szentf%C3%B6ld


Vass Judit irodalom 9  

  

82  

  

A Biblia helye az európai kultúrában 

 

A Biblia elsősorban vallásos könyv, de hatása a 

valláson túl is terjed. A görög-római kultúra után a 

zsidó-keresztény világkép határozta meg Európa 

szellemi arculatát. Több mint 

ezer éven keresztül alapműnek 

számított, a Tízparancsolat 

erkölcsi törvényei máig érvényes értékrendet adtak a nyugati 

kultúrának. Legfőbb ünnepeink vallásos eredetűek. Karácsonykor 

Jézus születését ünnepeljük, húsvétkor a zsidók az Egyiptomból való 

szabadulásra, a keresztények Jézus feltámadására emlékeznek. 

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

lencséért eladta.”, „Más szemében a szálkát is észreveszi, magáéban a gerendát sem.” A 

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

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

szimbólum).  

A Biblián alapuló néhány műalkotás: Dante: Isteni Színjáték, John Milton: Az elveszett 

Paradicsom, Thomas Mann: József és testvérei, Bulgakov: A Mester és Margarita, Petőfi 

Sándor: Az apostol, Madách Imre: Az ember tragédiája, Babits Mihály: Jónás könyve, 

Bach: Máté passió, Händel: A Messiás, Michelangelo: Az ember teremtése (Sixtusi kápolna),  

Michelangelo: Dávid, Mózes, Breugel: Bábel 

 

Vallás- és gondolkodástörténeti fordulat 

 

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

vallások után kialakult a monoteizmus (egyistenhit). A monoteizmus már tételes vallás: 

dogma, azaz szigorú szabályokra, hitelvekre épül. A világot Isten teremtette, aki mindenható 

és láthatatlan, csak a hit által megközelíthető. A zsidó-keresztény istenfelfogással kialakult a 

transzcendens világkép. (transzcendens : érzékelhetőn túli ) E felfogás szerint a világ alkotója 

és értelme Isten, a világ tehát szellemi eredetű. A zsidó-keresztény világkép erkölcsközpontú, 

a Tízparancsolat „Ne ölj.”parancsa morális fordulatot hozott az etikában 20 

                                                
20 etika: erkölcstan 

Az első teljes magyar 
Biblia 

Vizsolyi Biblia, 1590. 
 

zsidó Biblia-tekercs 

http://biblia.hit.hu/
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A Biblia felépítése, bibliaváltozatok 

 

A „biblia” görög szó, jelentése: tekercsek. A 

hívők Szentírásnak is nevezik, mert a zsidó és 

keresztény felfogás szerint a Biblia szövege 

isteni eredetű, azaz Isten által sugalmazott. 

Megkülönböztetünk kanonikus és apokrif 

könyveket (kánon: szabály). Kanonikus 

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

pedig azok, melyeket a kanonizáció (szentté avatás) során nem fogadtak el isteni eredetűnek, 

ezért tiltott iratokká váltak. A zsidó vallás hívei nem fogadják el Jézust a megígért 

megváltónak, ezért a zsidó Biblia nem tartalmazza az Újtestamentumot, csak az 

Ótestamentumot. A keresztények szentként tisztelik a zsidó ősatyákat, ezért a keresztény 

Biblia két könyvből áll: az Ótestamentumból (a zsidó vallás könyve) és az Újtestamentumból 

(keresztény iratok). A Biblia könyveit nevezik Ószövetségnek és Újszövetségnek is, mert a 

zsidó felfogás szerint Isten szövetséget kötött Ábrahámmal, s a keresztények szerint ezt a 

szövetséget megerősítette Jézus által. 

A Biblia nyelve, bibliafordítások 

 

A Biblia eredeti példányai elvesztek, 

másolatokban és sok változatban 

maradtak fenn. A jelenleg legrégebbinek 

ismert kéziratok az ún. holt-tengeri 

tekercsek, melyeket 1947-ben találtak 

meg. Az Ótestamentum nyelve: héber, illetve arámi. (Mindkettő sémi nyelv.) Az 

Újtestamentum eredeti nyelve a görög. Európában évszázadokon keresztül Szent Jeromos 

latin fordítását használták (i.sz. 5. század), ezt nevezték Vulgátának („általánosan elterjedt”). 

Az első teljes magyar fordítást Károlyi Gáspár készítette. 1590-ben nyomtatták Vizsolyban, 

ezért nevezik Vizsolyi Bibliá-nak is. 

 

 

 

 

A Tízparancsolat legrégebbi  kőtáblái 

https://www.google.hu/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.evangelikus.hu%2Fmit-rejtenek-a-holt-tengeri-tekercsek&psig=AOvVaw24-p9mr8Pb06mxLAJD17qH&ust=1617971530192000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwjb7-Pj0-7vAhWSEWMBHeoTCqQQr4kDegUIARCvAQ
https://www.google.hu/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.evangelikus.hu%2Fmit-rejtenek-a-holt-tengeri-tekercsek&psig=AOvVaw24-p9mr8Pb06mxLAJD17qH&ust=1617971530192000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwjb7-Pj0-7vAhWSEWMBHeoTCqQQr4kDegUIARCvAQ
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1rolyi-biblia
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A Biblia nyelvezete 

 

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

mondatszerkezetek, a metaforikus beszéd alkalmazása. A biblia történetei példázatok, 

parabolák, melyeknek kortól független erkölcsi üzenete van. 

 

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

gondolatritmusos verselés, parabola 

 

A zsidó vallás 

 

A zsidó nép története 

 

A zsidók őshazája Palesztina, amelyet a Biblia több néven 

is illet: filiszteusok földje, Kánaán, Júda, Izrael, az Ígéret 

földje. A zsidó törzsek a i.e. 13. században telepedtek le 

itt. Palesztina történelme viharos volt, mert nagyhatalmak 

ütközőpontján helyezkedett el (Mezopotámia, Egyiptom, 

Ó- és Újbabilon, Asszíria, Róma.), s függetlenségét 

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

„babiloni” stb. fogságról. A zsidók kezdetben 

törzsszövetségben éltek, majd az államszervezet fejlődésével a Bírák (népvezérek) uralma jött 

el, mígnem kialakult a királyság intézménye. A legjelentősebb zsidó királyok: Saul, Dávid, 

majd Salamon. Dávid tette Jeruzsálemet az ország fővárosává, ezért is nevezik Dávid 

városának. Salamon nevéhez fűződik a jeruzsálemi templom építése, amit Nabukadonozor, 

babilóni király romboltatott le. Salamon halála után az ország két részre szakadt, az északi 

Izraelre és a déli Júdára. I.e. 63-ban Júdea római fogságba került, elvesztette függetlenségét. 

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

medencéjében, ún. diaszpórákban (szétszóródva) éltek. A második világháború után, 1946-

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

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

muszlim vallás.  
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A zsidó vallás monoteista vallás, azaz az egyistenhit 

jellemzi. Az egyetlen isten Jahve (az Úr), kinek 

választott népe a zsidó. Jahve (az Úr) láthatatlan, 

viharisten, aki hol tűzoszlop, hol felhő formájában 

jelenik meg. A Bibliában hol Úrnak, hol Istennek 

nevezik, ez utóbbi a héber Elohim megfelelője. Jahve 

küldötte a próféta, aki az Úr szavait közvetíti a 

hívőknek.                                                                                      

Később, a babiloni fogság idején alakult ki a zsidók körében a messiás-hit 

(messiás:megváltó), akit Isten küld majd, hogy népét megszabadítsa. Ugyancsak a fogság alatt 

alakult ki a zsinagóga (imaház) intézménye, hiszen nem volt módjuk templomot építeni. Itt 

imádkoztak és énekeltek, illetve vettek részt vallási oktatásban a rabbi (tanító) által.  

 

Zsidó szokás a körülmetélés, mellyel megkülönböztetik magukat, hajdan a törzsszövetséghez 

való tartozás jele volt. Nagyon fontosak a tisztasági törvények: rituális (szertartásos) 

mosakodás, megkülönböztetnek tiszta és tisztátalan állatokat, csak kóser ételeket esznek. A 

kóser étel nem tartalmazhatja az állatok vérét. Szent helyeik a Sínai-hegy, ahol Mózes 

megkapta a Tízparancsolatot tartalmazó kőtáblákat, a szent sátor, melyben a füstölő oltárt, a 

hétkarú gyertyatartót (Menóra) és a Tízparancsolat kőtábláit tartalmazó 

frigyládát tartják. 

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

dolgozni); húsvét (pészah): az Egyiptomból való szabadulás ünnepe, 

pünkösd: aratási ünnep. A vallási év Niszán hónappal kezdődik 

(március-április). 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Siratófal Jeruzsálemben 

 

https://www.google.hu/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fizraelben.com%2F2015%2F02%2F10%2Fkotel-vagy-a-sirato-fal-jeruzsalemben%2F&psig=AOvVaw225Vd7djaT9himOCwQCKFs&ust=1617977240844000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCLD7up3p7u8CFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.hu/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fizraelben.com%2F2015%2F02%2F10%2Fkotel-vagy-a-sirato-fal-jeruzsalemben%2F&psig=AOvVaw225Vd7djaT9himOCwQCKFs&ust=1617977240844000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCLD7up3p7u8CFQAAAAAdAAAAABAD
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AZ ÓTESTAMENTUM 

 

Az Ótestamentum (héber Biblia) keletkezése, könyvei 

 

Az Ótestamentum évszázadokon keresztül íródott, nemcsak vallásos, hanem történeti 

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

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

 

 

Mózes öt könyve (héberül Tóra, azaz tanítás) 

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

Jónás, Illés stb), 

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

 

 

Mózes öt könyve 

Mózes első könyve: Genezis („nemzés”, „eredet”)  

1. a világ teremtése (teremtésmítosz) 

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

története, a vízözön, Noé története, Bábel tornya 

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

története 

Második rész: Mózes története 

Harmadik rész: A második törvény (Mózes halála) 

 

A világ teremtése (Genezis) 

 

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

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

Isten hat nap alatt teremtette a világot: 

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

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

az ember teremtése) 

 a hetedik napon (szombat) az Úr megpihent 

https://hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9ber_Biblia
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3zes_els%C5%91_k%C3%B6nyve
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A Genezisben a számmisztika jellemző: a Bibliában a 3-as és a 7-es szent szám, a 

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

a pusztában, a vízözön negyven napig tartott, a próféták negyven napra vonulnak el 

elmélkedni. 

Az ember teremtése két változatban van jelen a Bibliában: 

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

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

és nőnek teremtette.” 

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

megteremtette a nőt 

 

Kiűzetés a Paradicsomból 

 

 
Michelangelo: Bűnbeesés és kiűzetés 

 

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

mitikus magyarázatot az emberiség őstörténete, a Genézis21. 

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

helyezte az embert, s ott két fát sarjasztott: az élet fáját, valamint a jó és rossz tudásának fáját. 

Ez utóbbitól eltiltotta az embert. Az embert a kígyó csábította arra, hogy egyen a tiltott 

gyümölcsből, s azáltal isteni tudásra tegyen szert. Isten ezért megbüntette a kígyót: a földön 

kell csúsznia, az emberpárt pedig kiűzte a Paradicsomból. Az asszony büntetése az, hogy 

                                                
21 genézis: nemzés, teremtés 
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fájdalommal kell szülni gyermekét, a férfié pedig, hogy fáradságos munkával kell 

előteremtenie mindennapi kenyerét. 

„Az égbekiáltó bűn”─ testvérgyilkosság : Évának két fia született, Káin (földműves) és 

Ábel (pásztor). Egy alkalommal mindketten áldozatot mutattak be Istennek, de ő Káin 

áldozatát elutasította. Káin ezért haragra gerjedt, és megölte Ábelt. Ábel vére azonban 

felkiáltott Istenhez, aki átokkal sújtotta Káint, földönfutóvá tette, és „káinbélyeggel” jelölte 

meg, ami azóta a gyilkosság szimbóluma. („Rajta van a Káin bélyege” ─ szólás) 

 

A vízözön 

Mivel az emberek között megsokasodtak a bűnök, Isten 

elhatározta, hogy elpusztítja az emberiséget, Noé és családja 

kivételével. Utasította Noét,  hogy bárkát építsen, s abba minden 

állatból egy nőstényt és hímet vigyen fel, majd 40 napig tartó 

özönvizet bocsátott a földre.  

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

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

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

hogy szárazföldre lelt. A galamb az olajággal bibliai toposz, Isten kegyelmének, később a 

békének a szimbóluma lett. Isten elhatározta, hogy nem pusztítja el többé az emberiséget, s 

szövetsége jeléül kifeszítette a szivárványt, a béke jelét az égre. „Az én ívemet helyeztetem a 

felhőkbe, s ez lesz jele a szövetségnek köztem és a föld között.” (Móz.I. 9:13) 

Bábel tornya 

A zsidó-keresztény felfogás szerint az emberek 

egy közös őstől, Ádámtól származnak, honnan 

akkor a népek és nyelvek sokfélesége?  Erre ad 

választ a bábeli torony története. Az emberek 

elhatározták, hogy égig érő tornyot emelnek, és 

nevüket ezzel megörökítik. Ez az ember újabb 

kísérlete volt arra, hogy olyan legyen, mint Isten.  

                                                                                            Peter Brueghel: Bábel 

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

beszélnek azóta azonos nyelvet. 
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A zsidó ősatyák történetei 

 

Ábrahám és Izsák 

A Biblia a választott népet Ábrahámtól származtatja. Ábrahám parancsot kapott Istentől, hogy 

folytassa vándorlását, és vonuljon Kánaánba. „És mondta az Úr Ábrámnak: …És nagy 

nemzetté tészlek és megáldalak téged…és megáldatnak te benned a föld minden nemzetségei.” 

(Móz I. 12) Ábrahám felesége, Sára azonban magtalan maradt, csak késő öregségükre 

született meg fiuk, Izsák, akit az Úr ígért Ábrahámnak. Mikor a gyermek nagyobb lett, Isten 

megparancsolta Ábrahámnak, hogy áldozza föl neki égő áldozattal. Ábrahám 

engedelmeskedett, és elindult Izsákkal Moria hegyére, ahol oltárt épített, rárakta a fát, arra 

pedig a megkötözött Izsákot fektette. Fogta a kést, hogy feláldozza gyermekét. Ekkor azonban 

megszólalt az Úr angyala, és megakadályozta Ábrahámot abban, hogy Izsákot megölje, 

mondva, hogy Isten csak próbatételnek szánta a parancsot. Így Ábrahám egy kost áldozott fe l 

fia helyett. A példázat Ábrahám hitét emeli ki, s egyben elítéli a gyermekáldozatot, 

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

feláldozott „bűnbak” az emberáldozat későbbi helyettesítője. 

Kierkegaard /kirkegór/ 19. századi filozófust megihlette Ábrahám és 

Izsák története, s megírta Félelem és reszketés című filozófiai művét, 

melyben azon elmélkedik, hogyan lehetséges, hogy Ábrahám, aki oly 

soká várt, hogy fia szülessen, s akit annyira szeretett, minden 

gondolkodás nélkül teljesítené Isten parancsát. Kierkegaard szerint 

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

mély hit, amit meg sem kísért a kételkedés Isten igazságában. Ezért 

nevezi Ábrahámot a „hit lovagjának” 

 

Ézsau és Jákob 

 

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

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

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

kért belőle. Jákob azonban egy feltétellel kínálta csak meg, ha cserébe neki adja 

elsőszülöttségi jogát. (Az elsőszülött fiút az atyai örökségből két rész illette meg.) Ézsau egy 

tál lencséért eladta elsőszülötti jogát, de Jákobnak még szüksége volt az apai áldásra, amelyet 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kierkegaard_filoz%C3%B3fi%C3%A1ja
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csellel szerzett meg. Rebekka, aki Jákobot jobban szerette, vacsorát készített Izsáknak, aki 

ekkor már nagyon öreg és szinte vak volt. Jákobot felöltöztette Ézsau ruhájába, csupasz karját 

pedig kecskegidák bőrével fedte. Izsák, aki ekkor már vak volt, elhitte, hogy Ézsau áll előtte, 

és megáldotta Jákobot. 

 

Jákob 

Jákob Ézsau haragja elől rokonához, Lábánhoz menekült 

Mezopotámiába. Útközben megpihent és elaludt. 

Álmában egy égig érő létrát látott („Jákob lajtorjája”), 

melyen az Isten angyalai fel-le jártak.  A létra csúcsán 

Isten állt, aki megerősítette Jákobot az áldásban, és 

megújította az Ábrahámnak és Izsáknak tett ígéreteit.  

 

Jákob megérkezett Háránba, ahol egy kútnál találkozott Ráchellel, Lábán kisebbik lányával, 

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

becsapta őt Lábán, mert Ráchel helyett idősebbik lányát, Leát csempészte Jákob sátrába. Így 

Jákobnak újabb hét évig kellett szolgálnia Ráchelért. Jákobnak tizenkét fia született. József és 

Benjámin volt a két legfiatalabb. Egy éjszaka Jákobot titokzatos idegen támadta meg, s 

viaskodott vele reggelig, de nem tudta legyőzni. Az idegen Jákob nevét Izraelre változtatta 

(Jiszraél= istennel viaskodó). 

 

József története  

 

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

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

meghajoltak az övé előtt. Máskor a Nap, a Hold és a csillagok képében hódoltak neki.  

Testvérei éktelen haragra gerjedtek, és meg akarták 

ölni, de Ruben tanácsára végül egy kútba dobták, majd 

eladták arra haladó kereskedőknek, Jákobnak pedig azt 

mondták, hogy egy vadállat tépte szét. A kereskedők 

Józsefet Egyiptomba vitték, ahol Putifár, a fáraó egyik 

főembere vette meg.  

 

    Ferenczy Károly: Józsefet eladják testvérei 

Jákob lajtorjája (Merian-
Biblia, 1630) 
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Putifár felesége el akarta csábítani Józsefet, de ő elutasította, erre az asszony bosszúból 

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

börtönben József megfejtette a fáraó főpohárnokának és fősütőjének álmát, s álomfejtései 

igaznak bizonyultak. Nem sokra rá, a fáraó két álmot látott. Az egyikben hét kövér tehén, 

majd hét sovány tehén jött ki a Nílusból, és a soványak felfalták a kövéreket. Másik álmában 

hét kövér kalászt nyelt el hét sovány kalász. A fáraó álmait tudósai nem tudták megfejteni, 

csak József. Az ő magyarázata szerint Egyiptomra hét bő esztendő, majd hét szűk esztendő, 

ínség következik. József azt javasolta a fáraónak, hogy a bő esztendőkben gyűjtsenek be elég 

gabonát, hogy a szűk esztendőkben legyen mit enni. A fáraó Józsefet magas méltóságra 

emelte, ő lett az egyik fő embere. Az éhínség Kánaánt is fenyegette, ezért Jákob elküldte fiait 

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

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

hallotta, hogy a testvérek arról beszélnek, hogy a börtön Isten büntetése a József ellen 

elkövetett vétkükért, József szíve megenyhült. Simeont túszként magánál tartva, a többieket 

haza engedte azzal, hogy térjenek vissza legkisebb testvérükkel, Benjáminnal. Jákob ezt 

hallva elkeseredett, s nem akarta Benjámint elengedni, de végül az ínség rákényszerítette. 

Ezúttal József gazdagon megvendégelte testvéreit, megtöltette zsákjaikat gabonával, de 

ezüstpoharát Benjámin zsákjába rejtette. Mikor a testvérek haza indultak, József utánuk küldte 

egyik emberét, aki lopással vádolta őket. Mivel megtalálták az ezüstpoharat, József azt 

mondta, hogy Benjámint magánál tartja rabszolgának, de a többiek haza mehetnek. Ekkor 

Júda könyörögni kezdett Józsefnek, hogy inkább őt fogja el Benjáminért cserébe. József 

meghatódott, és felfedte kilétét. Megbocsátott testvéreinek, egymás nyakába borulva sírtak. A 

fáraó megengedte Jákobnak, hogy népével Egyiptomban telepedjen le. 

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

melynek címe: József és testvérei 

 

Mózes története 

 

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

fordult a sorsa. Az egyiptomiak elhatározták, hogy megakadályozzák elszaporodásukat, ezért 

a király azt a parancsot adta, hogy a héberek (zsidók) újszülött fiúgyermekeit öljék meg. 

http://mek.oszk.hu/03600/03655/html/
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Mózest anyja egy kosárban („mózeskosár”) a folyó partjára tette, ahol a fáraó lánya 

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

szenvedéseit, és az egyik kegyetlenkedő egyiptomi 

munkavezetőt megölte. Menekülésre kényszerült, a Sínai-

félszigetre ment, ahol feleségül vette Cipporát. Nyáját 

legeltetve elvetődött Isten hegyéhez, Hórebhez, ahol égő 

csipkebokorban Isten megjelent neki, s elmondta, hogy 

azért szállt le, hogy Mózes vezetésével kiszabadítsa népét 

az egyiptomi fogságból. Mózes megrettent a feladattól, 

félt, hogy a nép nem fog neki hinni, ezért Isten csodajelet 

biztosított számára: botja kígyóvá, majd ismét bottá 

változott. Mivel Mózes dadogott, mellé rendelte Áront 

szószólónak. A fáraó azonban nem akarta elengedni a 

zsidókat, ezért Isten tíz csapással sújtotta az 

egyiptomiakat (természeti katasztrófákkal). Isten megparancsolta a zsidóknak, hogy 

készüljenek fel az útra, öljenek le egy bárányt (húsvéti bárány), azt egészben süssék meg, és 

kovásztalan (keletlen) kenyérrel fogyasszák el. Ajtófélfáikat pedig kenjék be a leölt bárány 

vérével, hogy Isten öldöklő angyala felismerje és elkerülje hajlékaikat. A menekülőknek maga 

Isten mutatta az utat, nappal felhőoszlop, éjjel pedig tűzoszlop formájában. Az egyiptomiak 

üldözőbe vették őket, és a Vörös-tengernél utolérték a menekülőket. Ám a tenger kettényílt, 

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

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

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

ezért zúgolódni kezdtek Mózes ellen. Mózes ekkor sziklából vizet fakasztott, az Úr pedig 

kalács ízű mannát hullatott az égből.  Így érkeztek el a Sínai-hegyhez, ahol Isten 

megparancsolta Mózesnek, hogy készítse elő a népet az ő megjelenésére. Harmadnap 

reggelén mennydörgés és villámlás közepette sötét felhő telepedett a hegyre, tűz és füst 

csapott ki belőle, majd mikor Isten leszállt a csúcsára, hevesen megrendült. Isten a hegy körül 

álló népnek mennydörgésszerű hangján kihirdette a Tízparancsolatot. 

 

Tízparancsolat 

1. Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. 

2. Ne csinálj magadnak faragott képet. 

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

Domenico Fetti: Mózes az égő 

csipkebokornál, 1614. 

https://www.google.hu/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fbiblia.hu%2Faz_oszovetseg_a_muveszetekben%2Faz_ego_csipkebokor&psig=AOvVaw2B-2aS6-sKlzFtKpKy04C4&ust=1618021245697000&source=images&cd=vfe&ved=0CAkQjhxqFwoTCMiGqZuN8O8CFQAAAAAdAAAAABAD
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4. Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. 

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

te Istened ád te néked. 

6. Ne ölj. 

7. Ne paráználkodjál. 

8. Ne lopj. 

9. Ne tégy a te felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot. 

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

 

A szövetség megkötése után Mózes felment a 

hegyre, amelyet felhő takart, hogy találkozzék 

Istennel. Mózes negyven napig maradt fenn a 

hegyen, ahol megkapta Istentől a két kőtáblát, 

amelyek a törvényeket és a parancsolatokat 

tartalmazták. A nép sokallva Mózes távollétét, 

Áronhoz fordult, hogy csináljon nekik isteneket. 

Áron erre összegyűjtötte a nép ékszereit, és 

aranyborjút öntött belőle, hogy imádják. A nép 

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

aranyborjú körül táncoló népet, haragjában összetörte a kőtáblákat, majd a borjút is 

megsemmisítette. Ezután újra felment a hegyre, ahol új kőtáblákat kapott, és amikor lejött, 

arca ragyogott az istenlátástól. Ezután a zsidók negyven évig vándoroltak a pusztában 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julius Schnorr von Carolsfeld fametszete 

(1860) 
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Zsoltárok  

 

Az Ótestamentum 150 zsoltárt tartalmaz, melyeket a vallási hagyomány Dávid királynak 

tulajdonít. A zsoltárok Istenhez szóló himnuszok, vannak köztük könyörgő és hálaadó 

zsoltárok. Ezek a versek gondolatritmusban íródtak, mind a zsidó, mind a keresztény (főleg 

református) templomi szertartásban éneklik őket.  

23. zsoltár 

Az Úr az én pásztorom;  

nem szűkölködöm.  

Füves legelőkön nyugtat engem,  

és csendes vizekhez terelget engem.  

Lelkemet megvidámítja,  

az igazság ösvényein  

vezet engem az Ő nevéért.  

Még ha a halál árnyékának  

völgyében járok is,  

nem félek a gonosztól,  

mert te velem vagy;  

a te vessződ és botod,  

azok vigasztalnak engem.  

Asztalt terítesz nekem  

az én ellenségeim előtt;  

elárasztod fejem olajjal;  

csordultig van a poharam.  

Bizonyára jóságod és kegyelmed  

követnek engem  

életem minden napján,  

s az Úr házában lakozom  

hosszú ideig." 

 
Károli Gáspár revideált22 fordítása 

 
 
A jó pásztor zsoltára (23.) hálaadó ének, amelyben Dávid Isten jótéteményit dicsőíti. A vers 

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

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

szava, törvénye, a sötét völgy az élet nehézsége, a terített asztal a jólét szimbóluma. Az olaj, a 

színültig telt pohár a kegyelem jele, az Úr háza a templom, illetve a teremtett világ. 

 

Fogalmak: diaszpóra, messiás, zsinagóga, rabbi, Tóra, genézis, számmisztika 

 

                                                
22 revideál: felülbírál, kijavít 
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Olvassátok el Károlyi Gáspár alábbi zsoltárfordításait, majd hallgassátok meg a modern 

fordítás megzenésítését! A zsoltár számára kattintva hallgathatjátok. 

 

 

Károlyi Gáspár zsoltárfordításai 

 

 

 

 

 

133. zsoltár 

 

A testvéri egyetértés áldása 

 

Grádicsok éneke Dávidtól. 

Ímé, mily jó és mily gyönyörűséges,  

a mikor együtt lakoznak az atyafiak! 

  2. Mint a drága olaj a fejen, a 

mely aláfoly a szakállon, az Áron 

szakállán; a mely lefoly köntöse  

prémjére; 

  3. Mint a Hermon harmatja,  

a mely leszáll a Sion hegyeire. Csak oda 

küld áldást az Úr és életet örökké! 

 

 

 

8. zsoltár 

 

Istennek a teremtésben nyilvánuló 

nagysága. Az emberfiának  

alacsonysága és méltósága 

 

2. Mi Urunk Istenünk, mily fel- 

séges a te neved az egész földön, a 

ki az egekre helyezted dicsőségedet. 

3. A cscsemők és csecsszopók szá- 

jával erősítetted meg hatalamadat a 

te ellenségeid miatt, hogy a gyűlöl- 

ködőt és bosszúállót elnémítsd. 

4. Mikor látom egeidet, a te újjaid- 

nak munkáját; a holdat és a csilla- 

gokat, amelyeket teremtettél: 

5. Micsoda az ember - mondom - 

hogy megemlékezel róla? és az em- 

bernek fia, hogy gondod van reá? 

6. Hiszen kevéssel tetted őt ki- 

sebbé az Istennél, és dicsőséggel és  

Sumonyi Zoltán  

zsoltár-átdolgozásai 

                             

zene: Gryllus Dániel, Gryllus Vilmos 

ének: Sebestyén Márta 

 

133.zsoltár  

 

Mily gyönyörűség, íme lásd, 

amikor az atyafiak együtt muzsikálnak! 

Ott van az áldás, hiszed-é? 

Csak oda küld a mi Urunk pengő citerákat. 

 

Drága olaj, mely lefolyik 

a hajadon, le a köntös prémes pereméig. 

Vagy ha Sionnak tetején 

megül a Hermon harmatja, s csillog Ninivéig. 

 

Ez sem olyan jó s gyönyörű, 

mint mikor az atyafiak együtt muzsikálnak! 

Itt van az áldás, hiszed-é? 

Csak ide küld a mi Urunk pengő citerákat! 

 

8.zsoltár 

 

Mikor látom egedeit,  

amit ujjaid formáltak, 

s onnan fénylő tekintetet 

Hold-és csillagfény formákban. 

 

Akkor kérdem, mi az ember, 

hogy még rá is vagyon gondod, 

hogy nézel rá türelemmel, 

s fiát is fiadnak mondod. 

 

Hogy kevéssel tettet őket 

kevesebbé önmagadnál, 

szerzel nékik dicsőséget, 

egy fénysugárt koszorúdnál. 

 

Juhokat és mindenféle  

barmot lábunkhoz helyeztél, 

rejtse ég vagy tenger mélye, 

minket rajtuk úrrá tettél. 

https://youtu.be/7KN4j4c_FjQ
https://youtu.be/tKlKz8zNcQ0
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tisztességgel megkoronáztad őt! 

7. Úrrá tetted őt kezeid munk- 

káin, mindent lábai alá vetettél; 

8. Juhokat és mindenféle barmot, 

és még a mezőnek vadait is; 

9. Az ég madarait és a tenger ha- 

lait, mindent, a mi a tenger ösvé- 

nyein jár. 

10. Mi Urunk Istenünk, mily fel- 

séges a te neved az egész földön! 

 

      Károli Gáspár fordítása 

Mikor látom egeidet, 

akkor kérdem, mi az ember, 

Urunk szentelt neveidet 

énekeljük tiszta hittel. 
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A keresztény vallás 

 

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

keresztény gyülekezetek Palesztinában jöttek létre az i.e. 1. században. Első hívei tehát zsidók 

voltak, később azonban a két vallás hívei eltávolodtak egymástól, mert a keresztények szerint 

a megváltó nemcsak a zsidó néphez fog eljönni, hanem mindenkihez. A korai keresztények 

felfogása szerint a Messiás kétszer jön el: először alázatosan, szolga alakjában, aki megtérésre 

hívja a lelkeket, majd másodszor, a világ végekor, vagyis az Utolsó Ítélet napján, hogy 

megítélje az igazakat és a rosszakat. Ekkor a régi világ elpusztul, és új világ születik, amelyre 

csak az igazak lesznek méltók. 

 

A kereszténység misztériumvallás23, mely a meghaló és feltámadó istenséget hirdeti, aki a 

megváltást hozza el Jézus, Isten fia személyében. Jézus Krisztus magára veszi az emberiség 

bűneit, értük kereszthalált hal, majd feltámad, mennybe megy. Aki hisz Jézusban, hiszi a test 

feltámadását és a lélek halhatatlanságát. 

 

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

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

uralkodása alatt államvallássá emelkedett. Később a keresztény egyház kettészakadt: keleti és 

nyugati kereszténységre. A keleti kereszténység központja Bizánc, a nyugatié Róma lett a 

pápa vezetésével. A XVI. században jelentkezett a reformáció, ami megosztotta a híveket, s a 

nyugati kereszténység két részre szakadt: a római katolikusokra, akik az eredeti felfogást 

hirdették, illetve a protestánsokra, akik az evangéliumokhoz való visszatérést és az anyanyelvi 

istentiszteletet hirdették. Ugyancsak a XVI. században vált külön az angol kereszténység, 

mely a protestantizmust követte, függetlenedett Rómától, s létrejött az anglikán egyház  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
23 misztérium: titok, csoda 
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Főbb keresztény felekezetek: 

 

Nyugati kereszténység Görög-keleti keresztények 

 

római katolikus protestáns pravoszláv (orosz) ortodox 

(szerb, görög)  

 lutheránus 

(evangélikus) 

kálvinista 

(református) 

  

 

Az egyes felekezetek a kereszténység alaptanaiban megegyeznek, de a szertartásban, illetve 

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

kereszt látható, a reformátusén általában kakas, az evangélikuson általában csillag. A római 

katolikus templomi szertartást misének nevezzük, melyben a kenyér és bor a hívők szerint 

Jézus teste és vére. A református templomban nincsenek képek és szobrok, sem oltár, csak 

fehérre meszelt falak, szerintük a kenyér és a bor csak szimbólum. A református szertartást 

istentiszteletnek hívjuk. A római katolikus pap a „plébános” vagy „tisztelendő”, a református 

pedig „tiszteletes”. A római katolikusok gyakorolják a gyónást: a hívők a gyóntató fülkében 

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

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

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

megházasodnak. 

 

AZ ÚJTESTAMENTUM 

 

Az Újtestamentum keletkezése, könyvei  

 

Az Újtestamentum könyvei kb. 100 év alatt készültek, görögül 

íródtak. (A római birodalomban, így a leigázott tartományokban is, 

görögül beszéltek az iskolázott emberek.) A keresztény iratok Jézus 

életét, tanításait, halálát és feltámadását, valamint tanítványainak 

hittérítő írásait tartalmazzák. 

 

 
Rubljov: A Megváltó, 1410 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Andrej_Rubljov_(fest%C5%91)
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Az Újtestamentum könyvei: 

 

Evangéliumok: Máté, Márk, Lukács, János evangéliumai ( Jézus története, tanításai) 

Apostolok cselekedetei : Jézus 12 apostolának, tanítványainak története 

Szent Pál levelei: Pál apostol hittérítő útjának dokumentumai (Pál eredetileg Saulus néven 

üldözte a keresztényeket, majd a damaszkuszi úton megvilágosodott, s keresztény hittérítő 

lett. Felvette a latin Paulus nevet. Világnézeti változását nevezzük „pálfordulásnak”.) 

Jelenések könyve: János apostol látomása a világvégéről, az Utolsó Ítéletről, az 

apokalipszisről. (apokalipszis = feltárulás, kinyilatkoztatás, átvitt értelemben: a világ vége) 

 

Máté evangéliuma 

 

Az „evangélium” szó jelentése: „jó hír”, vagyis megszületett a Messiás. Az Újszövetségben 

négy evangélium hirdeti Jézus életét és tanításait. Az első hármat 

(Máté, Márk, Lukács) szinoptikusoknak (egybehangzó) 

nevezzük, mert szövegük nagyrészt megegyezik. János 

evangéliuma a leghosszabb. 

 

A Máté evangélium szerzője Máté apostol (Jézus tanítványa), 

aki arámul írta evangéliumát, amit később görögre fordítottak. 

 

Első rész: 

1. Jézus gyermekkora  

 Jézus születése 

 A napkeleti bölcsek hódolata 

 Menekülés Egyiptomba, a betlehemi gyermekgyilkosság, a názáreti letelepedés 

 
2. Jézus fellépésének előzményei 

 Keresztelő János fellépése 

 Jézus megkeresztelkedése 

 Jézus böjtje, megkísértése 

 

Második rész 
1. Bemutatja Jézust mint tanítót 

 Az első tanítványok 

 A hegyi beszéd 

2. Jézus, a csodatevő 

 Meggyógyít egy leprást, a százados szolgáját és sok ördöngöst 

 Lecsillapítja a vihart 

 Feltámaszt halottakat 

3. Izrael nem fogadja el a Messiást 

https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1t%C3%A9_apostol
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 Az apostolok kiválasztása és küldetése 

 Keresztelő János tanúságot tesz Jézusról 

 A nép vezetői szembefordulnak Jézussal 

4. Jézus példabeszédei 

5. Jézus tanítványai körében 

 Tanítás az igazi tisztaságról, óvás a farizeusoktól 

 Jézus megjövendöli szenvedését 

 Jézus csodákat művel: megszaporítja a kenyeret, a vízen jár, színében elváltozik 

Harmadik rész 
1. Útban Jeruzsálem felé 

 Jézus tanítja apostolait 

 Ismét megjövendöli szenvedéseit 

 Meggyógyítja a vakokat 

2. Jézus Jeruzsálemben 

 Az ünnepélyes bevonulás 

 A templom megtisztítása 

 Példabeszédek 

 Vita a farizeusokkal és a szadduceusokkal 

 A világ végének és az utolsó ítéletnek a megjövendölése 

3. Jézus szenvedése, halála és feltámadása (Jézus „passiója”) 

 Az utolsó vacsora 

 Jézus pere 

 Jézus keresztre feszítése 

 Jézus halála, feltámadása 

 

Jézus tanításai 

 

Jézus megkísértése 

 
Tanítói tevékenységének megkezdése előtt Jézus felkereste Szent Jánost a Jordán folyónál, hogy 

keresztelje meg őt. Ennek során János, az előhírnök, tanúságot tett Jézusról, mint Krisztusról („a 

felkent”). De az ég is megnyílt, galamb képében a Szentlélek Jézusra szállott, majd mennyei szózat 
hallatszott: „Ez amaz én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm.” Jézus ezután a pusztába ment, 

hogy hivatására felkészüljön. Negyven nap, negyven éjjel böjtölt, majd megkísértette őt az ördög.  

 

Első kísértés: „Ha Isten fia vagy, mondd, hogy e kövek változzanak kenyerekké. Ő pedig felelvén, 
monda: Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely az Istennek szájából származik.” 

Jézus tehát azt mondja, az embernek nemcsak testi, hanem lelki táplálékra, hitre is szüksége 

van. 
Második kísértés: Az ördög elvitte Jézust Jeruzsálembe, és a templom tetejére helyezte, s azt mondta: 

„Ha Isten fia vagy, vesd alá magadat…Mondá néki Jézus: Viszont meg van írva: Ne kísértsd az Urat, 

a te Istenedet.”  
Harmadik kísértés: Végül egy magas hegyre vitte Jézust a gonosz, megmutatta neki a világ minden 

országát és dicsőségét, majd így szólt: „Mindezeket néked adom, ha leborulva imádsz engem. Ekkor 

mondá néki Jézus: Eredj el Sátán, mert meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak néki 

szolgálj.” Jézus tehát elutasítja a világi hatalmat és gazdagságot. 
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A Hegyi Beszéd 

 

Jézus az apostolok kiválasztása után nagy beszédet intézett a köré sereglett sokasághoz. E 

beszédet az evangéliumok úgy adják elő, mint a messiási királyság kódexét, az újszövetségi 

Isten országának törvénykönyvét. A Hegyi Beszéd a jézusi-keresztény etika egyik forrása. 

A „nyolc boldogság” 

Jézus törvényeinek kihirdetését a nyolc boldogság közlésével kezdi, azt tanítva, hogy az 

Ószövetség ígéretei beteljesedtek, elérkezett az Isten országa, vége tehát a bánatnak és 

nyomorúságnak, a béke, az öröm, az üdvösség korszaka elkezdődött. 

Boldogok a lelki szegények: mert övék a mennyeknek országa. 

Boldogok, a kik sírnak: mert ők megvigasztaltatnak. 

Boldogok a szelídek: mert ők örökségül bírják a földet. 

Boldogok, a kik éhezik és szomjúhozzák az igazságot: mert ők megelégíttetnek. 

Boldogok az irgalmasok: mert ők irgalmasságot nyernek. 

Boldogok, a kiknek a szívök tiszta: mert ők az Istent meglátják. 

Boldogok a békességre igyekezők: mert ők az Isten fiainak mondatnak. 

Boldogok, a kik háborúságot szenvednek az igazságért: mert övék a mennyeknek országa. 

Károlyi Gáspár fordítása, 1590. 

Ezek után Jézus elmondja az ószövetségi törvényhez való viszonyát. A Tízparancsolat 

törvényeit szentnek tartja, de egyben meg is szigorítja azokat. A Tízparancsolat tiltja az 

emberölést, Jézus szerint már az is bűnt követ el, aki haragot tart, vagy aki rosszat mond 

felebarátjára. A Tízparancsolat tiltja a házasságtörést, Jézus már a bűnös kívánságot is 

paráznaságnak tartja. A Tízparancsolat tiltja a hamis esküt, Jézus pedig mindenféle esküt 

tilosnak minősít. A „szemet szemért, fogat fogért” elvvel szemben a békülékenységet hirdeti: 

„aki arcul üt téged jobb felől, fordítsd felé a másik orcádat is.”A felebarát szeretetének 

parancsát pedig kiterjeszti az ellenségre is: „Szeressétek ellenségeiteket…és imádkozzatok 

azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket.” 

 

Jézus imádkozni tanítja híveit („Miatyánk”) 

 

Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved; 

Jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben úgy a földön is. 

A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. 

És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. 
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És ne vígy minket a kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom 

és a dicsőség mindörökké. Ámen. 

Károlyi Gáspár fordítása, 1590. 

 

A jézusi etika tehát a Tízparancsolat megerősítése, az erkölcsi parancsok 

megszigorítása. Jézus a „belső embert” hirdeti, akire a hit, az alázat, a szelídség, a 

békesség, a szeretet, a szolidaritás, az irgalom és a megbocsátás képessége jellemző. 

 

Jézus példabeszédei 

 

Jézus példázatokban tanította a népet, ezek a példázatok az új hit, a kereszténység erkölcsi 

alapelveit hivatottak szemléltetni metaforákban. 

 

Példabeszéd a mennyek országáról 

A mennyek országa (a Messiás uralma) a jövő ígérete, amely a világ végével egyidejűleg 

érkezik el. A mennyek országa hasonlít a tengerbe vetett hálóhoz, amely mindenféle halat 

összefog. Amikor megtelik, partra húzzák, a javát kiválogatják és edényekbe teszik, a rosszat 

pedig eldobják. Így történik a világ végén is: Isten angyalai kiválasztják a gonoszokat az 

igazak közül és tüzes kemencébe vetik, ahol sírás és fogak csikorgatása lesz. 

Hasonlít a mennyek országa az olyan emberhez, aki jó magot vetett földjébe, ellensége 

azonban éjjel konkolyt (gazt) szórt a búza közé, így a búzával együtt kikelt a konkoly is. A 

szolgák ki akarták gyomlálni a gazt, de a gazda nem engedte, nehogy a gyomlálás közben 

kitépjék a búzát is. Majd aratáskor fog szólni az aratóknak, hogy a konkolyt kössék kévébe és 

vessék tűzre, a búzát pedig gyűjtsék csűrökbe. ( mag: hit, búza: igaz ember, konkoly: rossz 

ember, aratás: világ vége, Utolsó Ítélet) 

 

A tékozló fiú (Lukács evangéliuma) 

Egy embernek két fia volt. A fiatalabb kikérte örökségét, 

elköltözött otthonról, és kicsapongó élettel elpazarolta vagyonát. 

Ekkor disznópásztornak szegődött el. Sokat éhezett, szívesen 

megette volna a moslékot is, de senki nem adott neki belőle. 

Ekkor magába szállt és arra gondolt, hogy atyja házában minden 

jóban dúskálnak a béresek is, ő pedig éhen vész. Elhatározta hát, 

Rembrandt 
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hogy bűnbánóan hazatér: „Fölkelvén elmegyek az én atyámhoz, és ezt mondom néki: Atyám, 

vétkeztem az ég ellen és te ellened. És nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak 

hivathassam; tégy engem olyanná, mint a te béreseid közül egy! ”Atyja már messziről 

meglátta őt, elébe sietett, nyakába borult és megcsókolta. Megparancsolta szolgáinak, hogy 

öljék le a hizlalt borjút, és víg lakomát rendezett annak örömére, hogy elveszett fia (az 

elveszett bárány) megkerült. Az idősebb fiú megharagudott, szemére vetette atyjának, hogy ő, 

aki mindeddig híven szolgálta és engedelmes volt neki, egyetlen gödölyét sem kapott. Az atya 

ezt válaszolta: „Fiam, te mindenkor énvelem vagy, és mindenem a tiéd! Vígadnod és örülnöd 

kellene hát, hogy ez a te testvéred meghalt, és feltámadott: és elveszett, és megtaláltatott.” 

 

János Jelenések könyve 

 

Az Újtestamentum utolsó könyve a Jelenések könyve, ami az apokalipszisről, a világvégéről 

szól. Ezzel kezdődik az apokalipszis irodalom. A címre kattintva nézzetek utána, hogyan 

jelenik meg János apostol látomásában a világvége. 

 

Fogalmak: misztérium, teológia, predesztináció, cölibátus, apokalipszis, evangélium 

 

ÖSSZEFOGLALÁS 

1. Mi a Biblia jelentősége az európai kultúrában? 

2. Milyen bibliatípusokat különböztetünk meg? 

3. Milyen vallástörténeti fordulatot jelent a zsidó vallás megjelenése? 

4. Milyen erkölcsi (etikai) fordulatot jelent a Tízparancsolat? 

5. Milyen gondolkodástörténeti fordulatot hoz a zsidó vallás? 

6. Mit értünk dogma alatt? 

7. Mit értünk transzcendens alatt? 

8. Mit jelent a „biblia” szó? 

9. Mit értünk kanonikus és apokrif könyvek alatt? 

10. Hogyan épül fel az Ótestamentum? 

11. Hogyan épül fel az Újtestamentum? 

12. Milyen nyelven íródtak a Biblia könyvei? 

13. Melyek voltak az első bibliafordítások? 

14. Kik voltak a zsidó ősatyák? 

https://hu.wikipedia.org/wiki/A_jelen%C3%A9sek_k%C3%B6nyve
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15. Mi a Tóra?  

16. Mi a különbség a zsidó és a keresztény messiásfelfogás között? 

17. Milyen bibliai toposzokra épül a 23. zsoltár? 

18. Mit jelent az evangélium szó? 

19. Mit értünk misztériumvallás alatt? 

20. Hogyan képzelte el a korai kereszténység a Messiás eljövetelét? 

21. Hogyan szakadt szét a keresztény egyház? 

22. Mi a jézusi tanítás/ etika / értékrend lényege? 

23. Jézus példabeszédei. Sorolj fel legalább 2-t! 

24. Mit tartalmaz a Jelenések könyve? 

25. Sorolj fel műalkotásokat, amelyek bibliai motívumra épülnek! 

 

 

Ezen az oldalon átismételheted az ókori fogalmakat jelentésükkel együtt, quizlet 

kártyákon:  

ÓKOR, FOGALMAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://quizlet.com/259827232/flashcards?funnelUUID=61c300d5-6ffd-446a-910e-46c03a0ad0cc
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A KÖZÉPKOR 

 

TARTALOM 

 

A középkori kultúra 

A középkori filozófia 

A középkori művészet 

A középkor irodalma 

Dante: Isteni Színjáték 

Villon: A Nagy Testamentum 

 

 

 

Amíg tanulsz, hallgass középkori zenét! Gregorián énekek Közben nézegesd ezt az 

oldalt: A középkor képekben! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/J6A6qLPR2BQ
https://vassjudit.hu/wp-content/uploads/2019/02/K%C3%96Z%C3%89PKOR-K%C3%89PEKBEN-pdf.pdf
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A középkori kultúra 

 

Történeti korszakolás szerint a középkor i.sz. 476-tól 1492-ig tart,  művészeti szempontból a 

14. századig, a reneszánszig. A népvándorlás következtében új Európa születik, a római 

birodalom romjain pogány népek telepednek le, melyek felveszik a kereszténységet, s új, 

feudális államokat hoznak létre. Európát körülbelül ezer évig a keresztény-feudális világkép 

jellemzi. Évszázadokon keresztül a latin a hivatalos nyelv, mert az új államok az írásbeliséget 

a kereszténységnek köszönhetik. Ebben a korszakban az ókori civilizáció emlékei háttérbe 

szorulnak, a görög-római hagyományt a reneszánsz fedezi fel újra.  

 

A kora középkor (i.sz. 5-11.sz.)  a népvándorlás kora, a kolostori kultúra időszaka. Ezt a 

korszakot a véres háborúk, honfoglalások, éhínség, járványok jellemzik. A kultúra háttérbe 

szorul, a kolostorokban megbújt szerzetesek őrzik az írásos emlékeket. Ekkor születik meg a 

keresztény Európa. Az új vallás terjedése ellentmondásos folyamat: a kereszténység 

magasabb kultúrát közvetít, a jézusi tanítások szelídebb erkölcsiséget hirdetnek, ugyanakkor 

az egyház tűzzel-vassal üldözi a pogány hagyományokat. 

 

Az új Európa, 11. század 
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Az érett középkor (11.-12.sz)  az egyházi kultúra kora, a  szellemi élet irányítása a 

keresztény egyház kezében van. Kevés az írástudó, főleg a papok köréből kerülnek ki. A 

hivatalos ideológia mindenhol a keresztény vallás, a legfőbb tudomány a teológia 

(hittudomány). A gondolkodást a keresztény világkép határozza meg, a transzcendens 

istenkép: Isten láthatatlan, csak a hit által 

megközelíthető, tökéletes szellem. Az ember 

Isten teremtménye, Isten képmása, test és lélek 

együttese. A halálban a test elpusztul, de a lélek 

halhatatlan, ezért az ember csak halála után 

ismeri meg Istent. 

 

A tudományok és a filozófia nem függetlenek, hanem a vallás „szolgálóleányai”.  Ekkor 

jönnek létre az első egyetemek. Az első a bolognai volt, utána következett a párizsi Sorbonne. 

A középkori egyetemeken a „hét szabad művészetet” oktatják: a grammatikát, retorikát, 

dialektikát, geometriát, aritmetikát, asztronómiát, muzsikát.   

A középkori filozófia szorosan kapcsolódik a 

teológiához, mivel az iskolákban művelték, 

skolasztikának nevezzük. (scola = iskola, lat.) Mivel 

nem független a vallástól, keresztény bölcseletnek is 

hívjuk.  

Az egyház mellett fontos 

szerepük van a szerzetesrendeknek (bencések, ferencesek, 

ciszterciek, pálosok stb.), melyek nemcsak a hit terjesztésében, de 

gyakran a tudományokban, gyógyításban, tanításban is jelentős 

szerepet töltöttek be. 

Az érett középkor jelszava: contemptus mundi ( a világ megvetése). 

A középkori felfogás szerint a földi élet siralomvölgy, a hivatalos 

embereszmény a jézusi „belső ember”, aki megveti a földi 

hívságokat, és a belső, lelki értékeket követi. (ld. Hegyi Beszéd)  

 

A késő középkor (13-14.sz.) az udvari kultúra kora. Megkezdődik 

a kultúra szekularizációja (elvilágiasodása). A nemesi udvarok körül felvirágzik a szellemi 

élet, a műalkotásokban világi témák is megjelennek. Ez egyben a lovagi kultúra, a lovagi 

eszmények kora is (hit, bátorság, hűség, nők tisztelete).  

Az első egyetem, a bolognai, 1088. 

 

A Sorbonne a középkorban 

ferences szerzetes 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Bolognai_Egyetem
https://hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9t_szabad_m%C5%B1v%C3%A9szet
https://hu.wikipedia.org/wiki/Benc%C3%A9sek
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ferences_rend
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A középkori filozófia 

 

Szent Ágoston 

(354-430) 

 

Szent Ágoston a keresztény filozófia egyik megteremtője, tanai 

évszázadokra befolyásolták a középkori ideológiát. Eredeti neve 

Augustinus, a római birodalomban, Észak-Afrikában született. Édesanyja 

keresztény volt, de ő maga fiatal korában kicsapongó, hedonista életet 

élt. Hosszú szellemi utat járt be, míg 33 évesen megkeresztelkedett, és 

kolostort alapított. (Innen ered az ágostoni szerzetesrend.) Később 

püspökké választották, és a keresztény filozófia, a korai patrisztika24 legjelentősebb 

alkotójává vált. 

Egyik fő műve a Vallomások, amellyel új műfajt teremtett, a belső önéletrajzot. A 

Vallomások bensőséges emlékirat, azt a szellemi-lelki utat foglalja össze, amit megtéréséig, 

azaz kereszténnyé válásáig bejárt. „Ez az igazi keresztény műfaj: a gyónás, a vallomás; és 

[…] a  keresztény korok minden nagy költői művében, az egész modern művészet lényegében 

van valami vallomásszerű.” – írja Babits Mihály Ágostonról szóló tanulmányában. A 

Vallomások sok későbbi alkotóra hatott, II. Rákóczi Ferenc Vallomásai-ra és Széchenyi István 

Naplói-ra. Ágoston könyvének fontos része a kerti jelenet, a megtérés pillanatai. Ágoston 

részletesen írja le azt a belső lelki küzdelmet, amelyet a lélek vív a testtel, a testi 

kívánságokkal. A fordulatot Szent Pál rómaiakhoz írt levele idézi elő, a belső ember legyőzi a  

külsőt. A Vallomások nemcsak önéletrajz, hanem Istenről való elmélkedések dokumentuma 

is. Ágoston szerint Isten a legfőbb jó, a gonosz nem más, mint Isten tagadása, a jó hiánya.  

Isten felfoghatatlan, csak tükör által láthatjuk: „A tükör, amelyen át Istent látjuk, mi magunk 

vagyunk, az egyetemes emberi természet.”  Másik fő műve az Isten Városa, amelyben a 

társadalmat két városra osztja. Megkülönbözteti a földi várost, Babilont, amely az ördög 

városa, ahol az emberek a hiú önszeretetben élnek, illetve Isten városát, Jeruzsálemet, 

amelynek lakóit Isten és a lelkiismeret követése jellemez. 

 

 

 

                                                
24 patrisztika: egyházatyák irodalma (pater: apa, lat.) 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Hipp%C3%B3i_Szent_%C3%81goston
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Aquinói Szent Tamás 

(1225-1274) 

 

Aquinói Szent Tamás olasz teológus és filozófus, az érett 

középkor legnagyobb hatású gondolkodója. Igyekezett 

összhangba hozni Arisztotelész filozófiáját a keresztény 

tanítással. Jelentősége, hogy a hit kérdéseit az értelem 

segítségével közelíti meg, Isten létét öt észszerű 

bizonyítékkal igazolja. Ezeket nevezzük az öt istenérvnek. 

1. Kell, hogy legyen egy első mozgató, aki önmaga 

mozdulatlan, ezt mindenki Istennek   nevezi. 

2. Kell, hogy legyen egy első ok, ami minden mást 

okoz, akit mindenki Istennek nevez. 

3. Kell, hogy legyen egy első eredet, amit mindenki Istennek nevez. 

4. „Van tehát valami, ami valamennyi létező létének, jóságának és mindenféle 

tökéletességének oka: és ezt Istennek nevezzük.” 

5. Van egy intelligens lény, aki mindennek célt ad, ezt nevezzük Istennek 

 

 

A középkori művészet 

 

A középkori művészet sokban eltér az ókoritól. A görög-római művészetekre az arisztotelészi 

mimézis (utánzás) volt a jellemző, tehát a valóság tükrözése. A műalkotásnak kettős funkciója 

volt: a gyönyörködtetés és a tanítás. (ld. Horatius: Ars poetica) A középkorban  a művészet 

nem mimetikus (valóságtükröző), nem törekszik a valóság utánzására, hanem szimbolikus. 

Alapvető célja a vallási eszme közvetítése, tehát a tanítás, ezért nevezzük didaktikusnak25 és 

moralizálónak26. Sokáig csak vallásos művészet létezik. Sok a névtelen mester, mert nem az 

alkotó személye, hanem csak az alkotás volt fontos. 

 

 

 

 

                                                
25 didaktikus: tanító jellegű 
26 moralizáló: erkölcsi tanítást tartalmazó 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Aquin%C3%B3i_Szent_Tam%C3%A1s
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Az építészetben két irányzat hatott, a román és a gótika.  

 

A kora középkorban a román stílus jellemző, a 

vastag, masszív falak, lőrésszerű ablakok, az 

ornamentika (díszítés) hiánya.  

 

 

 

 

 

Az érett középkor stílusa a gótika, melyet az ég felé törő, 

karcsú tornyok, a csúcsíves- vagy rózsaablakok, a 

kőcsipkék, a gazdag ornamentika jellemez. 

  

 

 

A festészetre kizárólag a vallásos témák jellemzők, főleg freskókban, 

ikonokban maradt fenn, melyek a templombelsőt díszítették, illetve az 

írástudatlan hívők tanítását szolgálták. A festészetben a síkban való 

ábrázolás jellemző, a testet elnagyolták, az arcot kiemelték, melyen a 

vallásos áhítat vagy a szenvedés tükröződik. A színeket szimbolikusan 

(jelképesen) kezelték. Az arany a transzcendens, Isten, a szentek színe, a vörös Jézus vére, 

szenvedése, a kék általában Szűz Mária, a zöld a földi világ színe. 

 

Hangszeres zene nem létezik, csak vokális (énekhangra épülő): a 

gregorián énekek, melyek vallásos témájúak, és csak férfiak és fiúk 

énekelték. (A linkre kattintva hallgathattok ízelítőt!) 

 

 

 

 

 

 

a román stílusú jáki templom 

 

a reimsi katedrális 

középkori kotta 

 

https://www.google.hu/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fvojazs.blog.hu%2F2015%2F08%2F26%2Fkorok_tajak_a_roman_stilus_magyarorszagon&psig=AOvVaw3m6BA0hS_dKJSKnFgEyvxm&ust=1618071536488000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCMjDy7vI8e8CFQAAAAAdAAAAABAD
https://hu.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3tika
https://youtu.be/Y-TdzbNYZO4
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A középkor irodalma 

 

A középkorban megkülönböztetünk 

szakrális (vallásos) és profán (világi) 

irodalmat. A műalkotások túlnyomó része 

vallásos és latin nyelvű, didaktikus és 

moralizáló. Szórakoztató szépirodalom 

még nem létezett. Az irodalom kéziratos 

formában terjedt, mivel nyomtatás még 

nem volt, a művek másolásával főleg a 

szerzetesek foglalkoztak, így készültek a 

középkor híres kódexei. 

 

A középkori epika 

 

A kereszténység előtti pogány korból származó népeposzok csak szóban élnek tovább, 

szájhagyomány útján terjednek, sokszor keresztény átiratban. Később, a romantika korában 

fedezik fel és jegyzik le őket. A legfőbb európai népeposzok a Nibelung-ének (germán 

mondák gyűjteménye), az Osszián (kelta népeposz), a Beowulf (óangol eposz), a Kalevala 

(finn eposz). 

A vallásos, keresztény epikába tartoznak a szentek legendái, a patrisztika irodalma 

(egyházatyák írásai), közülük Szent Ágoston művei emelkednek ki. A verses epikában a 

lovagi énekek jelentősek, a Roland-ének (francia), az Igor-ének (orosz), a Parszifál (német, 

mely a szent Grál kereséséről szól), a Trisztán és Izolda. Ide sorolhatók az Artúr király 

és a kerek asztal lovagjainak történetei, amelyek egész Európában elterjedtek. 

A középkori verses epika legkiemelkedőbb műve: Dante Isteni Színjátéka  

 

A középkori líra 

 

A középkori költészettel új verselési rendszer alakul ki: a nyugat-európai verselés, melyre a 

rímes, ütemhangsúlyos prozódia (verselés) jellemző. A latin nyelvű, vallásos líra népszerű 

műfaja a himnusz, kiemelkedő szerzői Jacopone da Todi, Assisi Szent Ferenc.  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Nibelung-%C3%A9nek
https://hu.wikipedia.org/wiki/Osszi%C3%A1n
https://hu.wikipedia.org/wiki/Beowulf
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kalevala
https://hu.wikipedia.org/wiki/Roland-%C3%A9nek
https://hu.wikipedia.org/wiki/Igor-%C3%A9nek
https://hu.wikipedia.org/wiki/Parsifal_(verses_reg%C3%A9ny)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szent_Gr%C3%A1l
https://hu.wikipedia.org/wiki/Triszt%C3%A1n_%C3%A9s_Izolda
https://hu.wikipedia.org/wiki/Art%C3%BAr_kir%C3%A1ly
https://hu.wikipedia.org/wiki/Assisi_Szent_Ferenc
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A világi líra a késő középkorban jelenik meg. Ekkor virágzik a trubadúr költészet, amelynek 

legjelentősebb költője Walter von der Vogelweide. (A névre kattintva elolvashatjátok 

Vogelweide híres versét németül és Radnóti Miklós fordításában.) Ugyancsak ekkor terjed a 

vágáns27 líra, gyűjteménye, a Carmina Burana. A Carmina Buranát Carl Orff zenésítette meg 

a 20. században, itt hallgathattok bele. 

A középkori líra legjelentősebb költője a francia François Villon. 

 

A középkori dráma 

 

A középkorban nem volt igazi dráma, sem 

állandó színház, mert az egyház tiltotta a világi 

színjátszást. Vannak azonban vallásos témájú 

drámai művek, ezek a misztériumjátékok és a 

moralitások. A misztériumjáték általában Jézus 

történetét jeleníti meg, ez a passiójáték. (passió: 

szenvedés) Kezdetben a templom előtti téren 

adták elő papok, később elvilágiasodott, és az 

egyház betiltotta. A moralitás dramatizált 

(cselekményesített) llegória, melyben különböző 

erények és bűnök küzdenek az ember lelkéért.  

 

Fogalmak: teológia, skolasztika, contemptus mundi, patrisztika, mimetikus, vokális zene, 

szakrális, profán, didaktikus, moralizáló, prozódia, trubadúr, passiójáték, misztériumjáték, 

moralitás 

 

 

ÖSSZEFOGLALÁS 

 

1. Mikorra tehető a középkor? 

a) történelmi szempontból 

b) művelődéstörténeti szempontból? 

2. Miben hozott újat a középkor? 

3. Jellemezd a kora középkort! 

4. Jellemezd az érett középkort! 

a) Miért hívjuk az egyházi kultúra időszakának? 

b) Mi volt a legfőbb tudomány? 

                                                
27 vágáns: vándordiák, csavargó 

misztériumjáték Chesterben 

https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/magyar-nyelv-es-irodalom/irodalom/irodalom-9-osztaly/lovagi-kolteszet/trubadurlira
http://www.lato.ro/article.php/%C3%93-jaj-hogy-elt%C5%B1nt-minden/2524/
https://youtu.be/EJC-_j3SnXk
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c) Mi történt a tudományokkal és a filozófiával? 

d) Mi a hét szabad művészet? 

e) Mi volt a szerzetesrendek szerepe?  

f) Mi a „contemptus mundi”? 

g) Milyen a középkori embereszmény? 

5. Jellemezd a késő középkort! 

6. Szent Ágoston jelentősége 

7. Aquinói Szent Tamás jelentősége 

8. Miben különbözik a középkori művészet az ókori görög-rómaitól? 

9. Jellemezd a román  és a gótikus stílust! 

10. Mit tudsz a középkori festészetről és zenéről? 

11. A középkori irodalom jellemzői. 

12. Sorolj fel műveket a középkori epikából! 

13. Mi jellemzi a középkori lírát? 

14. Mi jellemzi a középkori drámát? 

 

 

 

KÖZÉPKOR ÖSSZEFOGLALÁS ITT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vassjudit.hu/2019/02/07/a-kozepkor-ppt/
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DANTE ALIGHIERI 

1265-1321 

 

 

Dante Alighieri költő volt és tudós, a középkori kultúra 

összefoglalója. Firenzében született, a gazdag toscanai 

kereskedővárosban. Kilenc évesen beleszeretett egy előkelő 

leánykába, Beatricébe, s ez a plátói szerelem végigkísérte életét. 

Beatrice fiatalon meghalt, Dante az Isteni Színjátékban állított 

neki emléket. Bolognában járt egyetemre, ahol a hét szabad 

művészetet tanulmányozta. Megházasodott, három fia született. 

1300-ban beválasztották a városi önkormányzatba, Firenze egyik 

Domenico di Michelino: Dante és a három világ. 1465 

Dante sírja Ravennában 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Dante_Alighieri
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vezető politikusa lett. Giotto, a híres festő is barátai közé tartozott. Firenze po litikai életét két 

párt, a pápapártiak és a császárpártiak harca jellemezte. Dante császárpárti volt, az állam és az 

egyház szétválasztásáért küzdött. Mikor a pápánál volt követségben, az ellenséges párt került 

hatalomra Firenzében. Dantét száműzték, házát feldúlták, távollétében halálra ítélték. 

Ravennában halt meg, ott is van eltemetve. 

 

Az Isteni Színjáték 

 

Jelentősége 

Az Isteni Színjáték a középkori irodalom nagyszabású műve. (Itt olvashatjátok Babits Mihály 

fordításában.) Nemcsak szépirodalmi alkotásként van jelentősége, szokás a középkor 

enciklopédiájának is nevezni, mert Dante összefoglalta benne kora tudományos ismereteit. 

Tanulmányozta az ókori tudósok és a későbbiek természettudományos felfedezéseit, művében 

például leírja az emberi vérkört, de még a gravitáció törvényét is. A föld középpontjánál, 

Newtont megelőzve ezt írja: 

„de fordúlván a ponton áthatoltál, 

mely felé minden súly hull, mindenhonnan.” 

 

Az Isteni Színjátékot Babits Mihály fordította le, s ezért a nagyszerű munkájáért 1940-ben 

megkapta az olasz állam kitüntetését, a San Remo-díjat. Modern fordítása Nádasdy Ádám 

munkája. 

 

Címe, műfaja 

Az Isteni Színjáték eredeti címe Divina Commedia. Dante csak a Commedia címet adta neki, a 

divina (isteni) jelzőt az utókor ragasztotta hozzá. A „commedia” szó nem vígjátékot jelentett, 

hanem olyan művet, amely rosszul kezdődik, de jól végződik. Kevert műfajú alkotás, a poéma 

(elbeszélő költemény) és a dráma vonásait vegyíti, de hatottak rá a misztériumjátékok is. 

Emberiségkölteménynek is nevezzük, mert főhőse, Dante az egész emberiséget képviseli. 

 

Kerettörténete 

Beatrice a mennyországból úgy látja, hogy Dante letért a helyes útról, ezért leszáll a Pokol 

tornácára, ahol az ókori nagyok lelkei lakoznak, s megkéri Vergiliust, Dante emberi és költői 

példaképét, hogy vezesse őt a megtisztulás útjára. Az Isteni Színjáték cselekménye Dante 

https://mek.oszk.hu/00300/00362/html/
https://revizoronline.com/hu/cikk/6988/dante-alighieri-isteni-szinjatek-nadasdy-adam-forditasa/
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túlvilági utazása, melynek során Vergilius vezeti végig a Poklon és a Purgatóriumon, illetve 

Beatrice a Paradicsomon. Az utazás egy sötét erdőben kezdődik, s a Paradicsomban ér véget 

az istenlátással. A túlvilágon Dante halottakkal találkozik, elbeszélget velük, feltárul előtte az 

emberi bűnök és erények egész tárháza. 

 

Irodalmi előzményei 

A túlvilági utazás a középkori irodalom kedvelt műfaja, de már az ókorban is előfordul az 

Odüsszeiában és az Aeneisben, Vergilius főművében. 

 

Szerkezete, verselése 

Az Isteni Színjáték a 3-as, a 7-es és a 100-as számokra épül. A keresztény számmisztika 

szerint a 3-as és a 7-es szám a teljességet jelképezi: a 3-as a szentháromságra, a 7-es a világ 

teremtésére utal, illetve a Nagyhétre, Jézus passiójára. A 100-as szám a tökéletesség 

szimbóluma. A mű 100 énekből áll: 1 bevezető énekből és 3x33 énekből. A Pokol, a 

Purgatórium és a Paradicsom is 33 énekből épül fel. 

Az utazást 1300 nagyhetére, Jézus passiójának idejére teszi, azaz húsvétra, a feltámadás 

ünnepére. Dante csütörtök éjjel száll le a Pokolba. Nagycsütörtök volt az utolsó vacsora, Jézus 

elárultatásának napja. Nagypénteken volt Jézus keresztre feszítése. Húsvét vasárnap, a 

feltámadás napján indul a Purgatóriumba, húsvét utáni szerdán járja be a Paradicsomot. A 3-

as szám a szereplőkben és a verselésben is felfedezhető. A műnek három főszereplője van: 

Dante, az utazó, Vergilius a költői példakép, Beatrice a középkori nőeszmény. Verselése 

jambikus ( U – ), 10 / 11 szótagú sorokat váltogat. Rímképlete tercina (hármas) : aba bcb cdc 

ede fef…stb.  

 

Koncepciója 

A mű koncepciója (művészi terve) didaktikus, hármas célja van: örök emléket akar állítani 

Beatricének, be kívánja mutatni az emberi bűnöket és erényeket, példát akar mutatni a 

megtisztulás útjával. 
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Dante túlvilágképe 

 

Dante a földet már gömb alakúnak képzeli. Az északi 

félteke a szárazföld, a délit tenger borítja. A túlvilágra a 

szárazföldről lehet alászállni. A Pokol egy lefelé szűkülő  

 

tölcsér, amely körökre (bugyrokra) van osztva. Minél 

mélyebben van a bugyor, annál nagyobb bűnösök találhatók benne. Legmélyebb pontja, ahol 

a sátán lakozik, a föld középpontjánál van. A Purgatóriumhoz (a tisztítótűz hegyéhez) egy 

alagút vezet a tenger alatt. A Purgatórium a tengerből emelkedik ki, felfelé szűkülő körökben 

a hét főbűn szerint lakoznak ott a halott lelkek. A Purgatórium tetején látható a Paradicsom, 

onnan lehet átlépni a csillagokra. 

 

A túlvilági utazás szimbolikus jelentése  

A túlvilági utazás valójában lélekben 

megtett út,  a világ megismerésének és a 

lelki megtisztulásnak az útja. A túlvilág 

helyszínein Dante különböző emberi 

sorsokat ismer meg, a halottak birodalma 

az élők világát tükrözi. A fantasztikus 

cselekmény a valóság ábrázolására 

szolgál. A Pokol  az emberi lélek mélyét, a 

bűnre való hajlamot jelképezi. A 

Purgatórium az enyhébb bűnök világa, itt már megvan a jóra való hajlam. A kapus angyal hét 

P betűt karcol Dante homlokára, ami a peccata (bűn) szó rövidítése. A Purgatóriumban a hét 

főbűntől kell megszabadulni : kevélység, irigység, harag, jóra való restség, fösvénység, 

torkosság, bujaság. Mire Dante a Purgatórium csúcsára ér, a hét P eltűnik homlokáról, azaz 

megtisztul. A Paradicsom a lelki erények, a tisztaság szintje.  

Azzal, hogy a nagyhétre teszi az utazást, szimbolikusan saját lelki és hitbéli megújulását fejezi 

ki. 

 

Középkori és reneszánsz vonások a műben 

Dante már a reneszánsz szellemiség előfutárának tekinthető, ezt tükrözi az Isteni Színjáték is, 

amelynek középkori és reneszánsz vonásai egyaránt vannak. Középkori jellemzője a vallásos 

Botticelli: Dante Pokla 

Botticelli: Dante és Beatrice 
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téma, a túlvilágjárás motívuma. A túlvilág beosztása is a középkori világképnek megfelelő, a 

korabeli hivatalos keresztény értékrendet tükrözi. Odüsszeusz például a Pokol mélyén 

szenved, az árulók között. Reneszánsz vonása az ókori kultúra tisztelete. Bár a görög-római 

nagyok a Pokol tornácán vannak, hiszen kereszteletlenek voltak, az ő szellemük adja az 

egyetlen derengő fényt. Dante nem mindig ért egyet kora értékítéletével, és ennek hangot is 

ad. A szerelem bűnöseit együttérzéssel hallgatja, Odüsszeuszt pedig nagyrabecsüléssel. Dante 

a homéroszi hős szájába adja saját hitvallását:  

„Gondoljatok az emberi erőre, 

Nem születtetek tengni, mint az állat, 

Hanem tudni és haladni előre.” 

 

Ezek a gondolatok vezérlik Dantét is műve megírásakor. Az Isteni Színjátékot már nem latinul 

írta, hanem toscanai nyelvjárásban, s ezzel megteremtette az olasz irodalmi nyelvet. 

Fogalmak: divina, poéma, tercina, koncepció, peccata 

 

 

DANTE összefoglalás itt: DANTE ppt 

 

 

ÖSSZEFOGLALÁS 

 

 

1. Mi az Isteni Színjáték jelentősége? Miért nevezik a középkor enciklopédiájának? 

2. Milyen műfajú az Isteni Színjáték? Mi az olasz címe? Kik fordította magyarra? 

3. Hogyan érvényesül a számmisztika az Isteni Színjátékban? 

4. Miért szimbolikus az időszerkezete? 

5. Mi a túlvilági utazás szimbolikus jelentése? 

6. Mi a hét főbűn? 

7. Milyen középkori és reneszánsz vonásai vannak? 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vassjudit.hu/2019/03/04/dante-alighieri-pdf/
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FRANÇOIS VILLON 

(1431-1463) 

 

 

 

François Villon (’franszoá vijjon’) életében sok a fehér folt, amit tudunk, főleg rendőrségi 

iratokból tudjuk. Párizsban született, Jeanne d’Arc kivégzésének évében. Ekkor volt a 

százéves háború, amelynek következtében ínség, járványok, rablóbandák nehezítették az 

életet. 

 

Eredeti neve François Montcorbier.  Édesanyja írástudatlan szegény asszony volt, édesapja 

korai halála miatt árván maradt, és nagybátyja (?) Guillaume de Villon, pap fogadta magához, 

taníttatta Párizsban. A Sorbonne-non tanult jogot és teológiát, de  nem szerzett egyetemi 

diplomát.  Az egyetemisták életmódja meglehetősen kicsapongó volt, szabadosság, kihágás, 

alvilági kapcsolatok jellemezték. Villon egy 

verekedés közben megsebzett egy papot, aki meghalt, 

ezért elmenekült Párizsból. Vidéken csavargott, majd 

amikor visszatért Párizsba, társaival kirabolták az 

egyetem pénztárát, s újfent menekülnie kellett. 

Ezúttal öt év vidéki csavargás következett. Blois-ban 

Charles d’Orleans (’bloá’, ’sárl dorleán’) költőherceg A blois-i kastély 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Villon
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vendége volt, aki meghívta egy költőversenyre, ekkor született Villon Ellentétek című 

balladája. 1461-ben az orleans-i püspök lopás gyanújával börtönbe záratta, s csak a királyi 

kegyelem mentette meg. Visszatérvén Párizsba, megírta a Nagy Testamentumot. Hamarosan 

újfent verekedésbe keveredett, s mint visszaesőt akasztásra ítélték, ekkor írta Gyász-irat című 

híres versét. Kegyelmet kapott, de tíz évre kitiltották Párizsból, s innentől kezdve nem tudunk 

róla semmit. 

 

Költészetének jelentősége 

 

Szerb Antal nevezte „rossz életű nagy költő”-nek: „Villon az Alvilág költője. Kecses verseiből 

zsebmetszők, kövér prostituáltak, elvadult iszákosok ütik ki olykor torz arcukat; olvasása 

közben az ember rossz társaságba keveredik; akármiről ír, nyelvének mindig kissé pokoli 

mellékzöreje van; jólnevelt korokban éppen ez adja meg idegesítő varázsát. Verseinek egy 

részét ma már érthetetlen zsargonban írta, az alvilág nyelvén, tolvajnyelven…őrizte lelkében 

a gyermeki tisztaságnak valami kifogyhatatlan erőtartalékát és végzetes órákon mélyen meg 

tudta bánni vétkeit, eltékozolt ifjúságát…Elsősorban mégis a halál költője…Pedig Villon 

sosem akart mást kifejezni, mint önmagát – éppen ezért több, mint egy beteg kor 

megörökítője. Személyes mondanivalója nincs korhoz kötve, örökemberi, mint minden igazán 

személyes mondanivaló. Nyugtalanító személyisége, mint kellemes kísértet, örökre hazajár az 

irodalmi tudatban.”  (Szerb Antal: A világirodalom története) 

 

A középkor két legkiemelkedőbb alkotója Dante és Villon. Két szélsőségesen eltérő élet és 

művészet. Dante konszolidált (nyugodt) polgári életet él, kiemelkedő tudós és költő. Villon 

fenegyerek, az utca költője, aki tudását a nyers valóságban szerzi, öntörvényű életet él. Dante 

képzeletben leszáll a túlvilágra, hogy ott bejárja a megtisztulás útját, Villon pokoljárása a 

valóságban zajlik, a társadalom kivetettjei, koldusai, banditái között. Dante patetikus 

(ünnepélyes), mélyen vallásos költő, Villon sokkal szubjektívabb (személyesebb), profánabb 

(világibb). Mégis van közös vonásuk, mely jellegzetesen középkori: a tisztaság, a 

transzcendens (Isten) iránti sóvárgás, a halálfélelemmel mardosó bűntudat. Dante 

szemléletében már sok a reneszánsz vonás, Villon minden ízében középkori jelenség. 

Művészete nagy hatással volt későbbi költőkre is (pl. József Attilára, Faludy Györgyre), 

elsősorban azokra, akik alulról jöttek, s megtapasztalták a számkivetettség érzését. 

 

https://mek.oszk.hu/14800/14872/pdf/
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Villon: A Nagy Testamentum 

 

Keletkezése 

1461-ben írta, miután kiszabadult a meung-i (’möni’) börtönből, ahol az orleans-i püspök 

tartotta fogva kenyéren és vízen.  

 

Témája 

A Nagy Testamentum személyes és egyetemes létösszegzés, amelyben Villon leltárt készít 

életéről, tapasztalatiról. Megemlékezik családjáról, barátairól, szerelmeiről, s közben az egész 

társadalomról képet kaphatunk. Szubjektivitásán átsüt a kor emberének világképe, a hivatalos 

értékrend éppúgy, mint az emberek hétköznapi erkölcsei. A költő tapasztalata örök emberi 

tapasztalat: az életet habzsoló, a törvényeknek fittyet hányó ember hányódásai, bűntudata 

jellemzi. A művön végigvonul a kínzó haláltudat, amely jellegzetesen középkori téma. 

Mellette azonban felhangzik az életöröm szólama is, a versekre hit és kétely kettőssége 

jellemző. 

 

Műfaja 

A Nagy Testamentum lírai végrendelet, amely egy paradoxonra 

(képtelen ellentétre) épül: Villon barátaira hagyja vagyonát, 

vagyis a semmit, hiszen nincs kézzelfogható tulajdona, szegény, 

mint a templom egere. A végrendelet mégis hatalmas örökség, 

hiszen az utókorra hagyta költészetét, gazdag élettapasztalatát. 

 

Szerkezete 

A mű két részre osztható: végrendeleti részre és betétversekre. 

A végrendeleti részben elbúcsúzik barátaitól és szétosztja 

köztük „vagyonát”, azaz jókedvét, rosszkedvét, tapasztalatait. A 

betétversekben különböző portrékat, életeket fest meg, illetve 

létösszegző, filozofikus gondolatokat jegyez le. A végrendeleti 

részt oktávákban írta meg. Az oktáva nyolcsoros versszak. A betétversek balladák, rondók, 

illetve haláltánc versek. A ballada eredetileg táncdal, amely az olasz „ballare” (táncolni) 

szóból ered. Három 8-10 soros versszakból és egy ajánlásból áll, amely az udvari kultúra 

tradícióját (hagyományát) mutatja. A költő az ajánlásban egy herceghez intézi utolsó szavait, 

A Nagy Testamentum 

1489-es kiadása 

https://mek.oszk.hu/00500/00528/00528.htm
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az ő kegyébe ajánlja művét. A balladákra jellemző az akrosztikon  (névrejtés), a sorok első 

betűiből kiolvasható egy név, gyakran magának a költőnek a neve. A rondó körtáncot jelent, a 

versszakok első és utolsó sora 

megegyezik. A haláltánc (danse 

macabre) késő középkori 

allegorikus műfaj, amely az élőket 

figyelmezteti a halál közelségére. 

A halálban mindenki egyenlővé 

válik, nincs rangkülönbség, mert 

mindenkit legyőz egy utolsó 

táncban. A haláltánc-ábrázolásokon a halál általában csontváz képében táncba viszi, majd 

sírba dönti az embereket. 

 

Hangneme, stílusa 

Az irodalomban többféle hangnemet különböztetünk meg. A hangnem olyan stíluseszköz, 

amely kifejezi az írónak a leírtakhoz való érzelmi viszonyát. Ez a viszony lehet pozitív vagy 

negatív. Ha egy öregemberre azt mondom, hogy „öreg bácsi”, ez a kifejezés pozitív viszonyt 

jelent. Ha azt mondom, hogy „vénember”, ezzel negatív hozzáállásomat fejezem ki. Ugyanazt 

a dolgot tehát többféle hangnemben is elő lehet adni. Az irodalomban négy alapvető 

hangnemet különböztetünk meg. 

 A pátosz emelkedett, ünnepélyes hangnem, amelyben patetikus, fennkölt 

kifejezésekkel élünk. (pl.:  „idős úr” )  

 A humor is pozitív viszonyulást tükröző hangnem, amelynek során kedveskedő, tréfás 

kifejezéseket alkalmazunk. (pl.: „öreg tata”) 

 Az irónia már negatív felhangot jelent. Amikor iróniával élünk, akkor az ellenkezőjét 

értjük annak, amit mondunk. Ha egy idős emberre azt mondjuk, hogy „fiatalember”, 

akkor ironikusak vagyunk. 

 A gúny hangneme negatív viszonyt jelez. A gúnyos kifejezés mindig túlzó és negatív 

érzelmi töltésű. Gyakori a nyers, durva jelző használata. (pl.: „vén trotty”) 

 

A Nagy Testamentum hangnemére a nagy ellentétek jellemzők: a tragikus felhang váltakozik 

a komikummal (humoros jelleggel), a halálfélelem az életörömmel. Uralkodó hangneme a 

humor és az irónia. A versek többségére az akasztófahumor jellemző, amely segít 

Haláltánc, középkori freskó 
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felülemelkedni az élet nehézségein, s kiváló eszköz arra, hogy magát és másokat is kívülről 

lásson. A mű drámai feszültségét a szakrálisnak (szent) és a profánnak (világi, szentségtörő) a 

keveredése adja. A szent dolgokról is profán humorral ír. Stílusa is kevert: az emelkedett, 

ünnepélyes stílustól a naturalista, tolvajnyelvi szabadszájúságig terjed. (naturalizmus: az élet 

rút oldalát is bemutató stílus) 

 

FELADAT 

Olvassátok el az alábbi szemelvényeket Villon Nagy Testamentumából, majd válaszoljatok a 

kérdésekre! 

1. A versek alapján milyen embernek képzelik Villont? Mi volt számára fontos az 

életben? 

2. Hogyan beszél önmagáról, a többi emberről? 

3. Miben tér el Villon felfogása a középkori hivatalos embereszménytől? 

4. Mi a szokatlan a stílusában? (A hivatalos középkori irodalomhoz képest?) 

5. Vajon miért népszerűek a versei még ma is? 

 

 

SZEMELVÉNYEK A NAGY TESTAMENTUMBÓL 
 

 

TESTAMENTUM (részletek) 

 

I  Harmincéves koromra a 

   Szégyent bizony fenékig ittam, 

   Nem vagyok sem egész buta 

   Sem egész bölcs…De kutyasorban 

   Sinylődtem: hadd érje miattam 

   Thibault d’Aussignyt28 a panasz. 

   Püspök? Lehet, hogy az az Urban, 

   Népet áldó…Nekem nem az. 
 

X  S mivel kissé rozzant vagyok, 

     Javakban inkább, mint erőben, 

     Igyekszem, mit Isten adott 

     S amit nem mástól kölcsönöztem, 

     Kis eszemet használni bölcsen 

     S mint végleg megállapitott 

     Akaratom, irásba tettem 

     Most ezt a Testámentomot. 

  

 

XXVI Tanultam  volna, ó, Egek, 
           Ifjúságom bolond korában, 

           Ízlett volna a becsület, 

           Volna most házam, puha ágyam! 

           De én? Az iskola megett 

           Csavarogtam, bitang fiú… 

           Ezt írva, most majd megreped 

                                                
28 ejtsd: tibó doszinyi (Az orleans-i püspök, 

kegyetlen körülmények között tartotta fogva 

Villont.) 

           A szívem, olyan szomorú. 

 

XXXI Adjon az Isten jó szivet, 

           S éljen vele békén a gazdag, 

           Ő rendben van, s leghelyesebb, 

           Amit tehet, az, hogyha hallgat. 

           De aki, mint én, koldus, annak 

           Türelmet, Ég, adj azt neki! 

           Aki jól járt, a többinek 

           Van mibe mit aprítani. 
(Szabó Lőrinc fordítása) 

Jó tanítás balladája a rossz életűeknek 

 

itt hallgathatjátok meg 

 

Árulj bűnoldó papi bullát, 

Csalj kártyán, s ahol csak lehet, 

Verj hamis pénzt (és máglya gyúl rád, 

Vagy üstben végzed életed, 

Mint sok, aki esküt szegett!); 

Rabolj, lopj, fosztogass - hiába: 

A sok préda mind mire megy? 
Bizony csak borra meg leányra. 

 

Járd tréfa, gúny, lant s nóta útját, 

Szédítsd rútúl, ki lépre megy, 

Segítsen síp vagy jós hazugság, 

Szavalj, ripacs, víg rímeket, 

Moralitást, szent éneket, 

Pártoljon kocka, kugli, kártya: 

Fut a pénz — hova? kérdezed? 

Elfut mind borra meg leányra! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pUBiDV_sm6c


Vass Judit irodalom 9  

  

124  

  

Mocskosnak érzed ezt a munkát? 

Tarts lovat, öszvért, tehenet, 

Szánts, vess, földed izzadva turkáld, 

Ha nem tanultál egyebet; 

Nagy gyötrelem, de jól fizet! 

Vagy tilolj lent, kendert…Az ára, 

Mire megy el a kereset? 

Mind-mind korcsmára meg leányra! 

 
Ajánlás 

 

Gyöngysoros zeke, ékszerek, 

Csipke, ruha, sok szép topánka - 

Míg pórul nem jársz, így vered, 

Így vered el mind borra, lányra. 

 

(Szabó Lőrinc fordítása) 

 

 

 

 

Imádság rondo-formában 

 

Urunk, adj néki békességet, 

S a te örök világosságod! 

Ő teli tálat sose látott: 

Moslék alig jutott szegénynek; 

S megkopasztották a pribékek, 

Akár a retket a szakácsok, 

Urunk, adj néki békességet! 

 
Száműzte ők kemény ítélet: 

Ugy rúgták farba — meg sem állott. 

Hiába mondta: „Appellálok’” 

Bár ebbül a bolond is érthet… 

Urunk, adj néki békességet! 

(Mészöly Dezső fordítása) 

  

Záróballada 

 

Testamentuma lapjait 

A szegény Villon itt lezárja. 

Jöjjetek el ha temetik, 
És lélekharang cseng utána. 

Öltözzetek piros ruhába, 

A szerelem mártírja volt: 

Így mondta, kani mivoltára, 

Mikor e földtől búcsúzott. 

 

S én nem hiszem, hogy hazudik, 

A szeretője úgy kivágta, 

Oly gonoszul!...Roussillonig 

Nincs bokor, melynek karmos ága 

Szert ne tett volna rongy virágra: 
Köpenyét tüske és bozót 

Oly kegyetlenűl megcibálta, 

Mikor e földtől búcsuzott. 

 

Ez volt ő. Nem csoda, hogy így 

Rongyokban érte a halála. 

S mi több, utolsó perceit, 

Még azt is Ámor vad fulánkja 

Kínozta, marta, szúrta, vájta, 

Jobban, mint kardhegy vagy horog. 

Így lett ő mindnyájunk csodája, 

Mikor e földtől búcsuzott. 

 

Ajánlás 

 
Herceg, szép sólymok büszke párja, 

Hogy mivel lépett meg, tudod? 

Jó burgundit szívott magába: 

A földtől borral búcsuzott! 

 

(Szabó Lőrinc fordítása) 

 
 

 

NÉGYSOROS VERS, 

melyet Villon halálítélete szélére írt 

Francia vagyok Párizs városából, 

mely lábam alatt a piszkos mélybe vész, 

s most méterhosszan lógok egy nyárfaágról, 

és nyakamon érzem, hogy seggem míly  nehéz. 

                                        (Faludy György fordítása) 
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Jó tanítás balladája a rossz életűeknek 

 

A cím alapján olyan verset várunk, amelyben erkölcsnemesítő eszmék hangzanak el a bűnös 

embereknek. A középkori irodalom többsége moralizáló, tehát erkölcsi nevelést tartalmazó. 

A Villon-vers szövege azonban éles ellentétben áll a címmel. Nem hirdet „jó tanítást”, 

hanem szembesíti az embereket életükkel. Minden sorban más-más embertípust szólít meg, a 

társadalom jellegzetes figuráit villantja fel a papoktól a költőkön keresztül a parasztokig. 

Van, aki bűnös életet él, van, aki szorgalmasan dolgozik, mégis egy a céljuk: az élet 

élvezete. Ironikus hangnemű vers, amely a vallásos értékrenddel szemben a földi hívságok 

vonzerejét hirdeti, s az emberi törekvések hiábavalóságát. A költészetet is ironikusan kezeli, 

hiszen „ripacs, víg rímek”-ről beszél. 

 

Záróballada 

 

Lírai nekrológ (halotti beszéd), amelyben Villon úgy ír magáról, mintha már meghalt volna, 

egyes szám harmadik személyben. Megírja temetését és utolsó pillanatait. Létösszegző vers, 

amelyben önmagát a szerelem mártírjaként állítja be. A Nagy Testamentum záró verse, 

elbúcsúzik az élettől és az olvasóktól. Műfaja ballada, három nyolcsoros versszakból és egy 

négysoros ajánlásból áll. Hangnemére az akasztófahumor, az önirónia jellemző. Hol 

lefokozza saját magát a puszta csavargó szintjére, hol felmagasztalja: ’Így lett ő mindnyájunk 

csodája,”. Ez a kettősség a humor forrása. A halállal szembenéző Villon önmagát kívülről 

szemléli, a halál tragikumát humorral oldja föl: a szerelem mártírja, kani mivoltára, 

burgundit szívott magába. Profán nekrológ, az életöröm verse. 

 

Ellentétek 

Szomjan halok a forrás vize mellett; 

Tűzben égek és mégis vacogok; 

Parazsas kályhánál vad láz diderget; 

Hazám földjén is száműzött vagyok; 

Csupasz féreg, díszes talárt kapok; 

Hitetlen várok, sírva nevetek; 

Az biztat, ami tegnap tönkretett; 

Vig dáridó bennem a bosszúság; 

Úr vagyok, s nem véd jog, se fegyverek; 

Befogad és kitaszít a világ. 

 
Nem biztos csak a kétes a szememnek 

S ami világos, mint a nap: titok; 

Hiszek a véletlennek, hirtelennek, 

S gyanúm az igaz körül sompolyog; 

Mindig nyerek és vesztes maradok; 

Fektemben is fölbukás fenyeget; 

Van pénzem, s egy vasat se keresek, 

És reggel köszönök jó éjszakát; 

Várom, senkitől, örökségemet; 

Befogad és kitaszít a világ. 

 

Semmit se bánok, s ami sose kellett, 

Kínnal mégis csak olyat hajszolok; 

Csalánnal a szeretet szava ver meg, 
S ha igaz szólt, azt hiszem, ugratott; 

Barátom, aki elhiteti, hogy 

Hattyúk csapata a varjú-sereg; 



Vass Judit irodalom 9  

  

126  

  

Igazság és hazugság egyre-megy, 

És elhiszem, hogy segít, aki árt; 

Mindent megőrzök s mindent feledek: 

Befogad és kitaszít a világ. 

 

Ajánlás 

 

 

 

 

 

 

 

Herceg, kegyes jóságod lássa meg: 

Nincs eszem, s a tudásom rengeteg. 

Lázongva vallok törvényt és szabályt. 

S most mi jön? Várom a pályabéremet, 

Mert befogad s kitaszít a világ. 

 
Szabó Lőrinc ford. 

 

Keletkezése 

 

A blois-i költőversenyre írta Charles de Orleans herceg vendégeként. Az első sor volt adott: 

„Szomjan halok a forrás vize mellett.” Ebből kellett verset kanyarítani. 

 

Témája, műfaja 

Az előre megadott sorból Villon gondolati és létösszegző verset kerekített, amelyben 

összefoglalja élettapasztalatát, és elrejti benne saját sorsát. Életrajzi ihletésű költemény tehát, 

amelyben sikerült a személyes élményeit egyetemes szintre emelni, örök emberi 

megfigyeléseket sűríteni. Ballada formában íródott. 

 

Gondolatmenete 

A szöveg jellemzője a paradoxon, azaz képtelen ellentét. Minden egyes sora-egy-egy 

paradox állítás, amelyben egy szélsőségek között feszülő lélek portréja rajzolódik ki: pl. 

„Víg dáridó bennem a bosszúság”. Villon összetett személyiség, egyrészt a csillapíthatatlan 

életszomj, másrészt egy sokat tapasztalt és csalódott ember keserű lemondása jellemzi. Ezt 

az ellentmondást hangsúlyozza a versszakok végén visszatérő refrén: „Befogad és kitaszít a 

világ”. Kitaszítottságának az első versszakban ad hangot: „Hazám földjén is száműzött 

vagyok”, „Úr vagyok, s nem véd se jog, se fegyverek.” A második és harmadik versszakból 

Villont, a gondolkodót ismerjük meg. Világképére is az ellentmondások jellemzők. A sűrű 

élettapasztalat következtében kételkedővé vált: „Nem biztos csak a kétes a szememnek” 

mondja, s nem állítja önmagáról, hogy megtalálta volna a teljes igazságot: „S gyanúm az 

igaz körül sompolyog”. Nemcsak a biztos tudásban kételkedik, hanem az emberekben is 

elvesztette bizalmát: „S ha igaz szól, azt hiszem, ugratott.” Személyes ellentmondásai a 

világ ellentéteire, igazságtalanságaira vezethetők vissza. A versben nemcsak Villon portréja 
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rajzolódik ki, hanem az őt körülvevő késő középkoré is, amelyben egy addig biztosnak hitt 

értékrend van felbomlóban. 

Villon-Faludy György: Ballada a senki fiáról. Itt hallgathatjátok meg Hobo29 

előadásában. 

 

FELADAT 

 

Olvassátok el Bulat Okudzsava30 és Varró Dániel31 Villon-utánérzéseit, s fogalmazzátok 

meg, mi ragadta meg őket Villon költészetében! Milyen villoni tulajdonságokra utalnak a 

versek? 

 

 

 

 
 

 

 

                                                
29 Hobo, Földes László, énekes, zenész 
30 Bulat Okudzsava (1924-1997) grúz származású, de oroszul író költő, énekes, regényíró.  
31 Varró Dániel (1977 - ) mai, kortárs költő 

BULAT OKUDZSAVA 

1924-1997 

https://youtu.be/ql4U3jVIASw
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Bulat Okudzsava 

François Villon imája 

 

Míg csak a föld körbejár, 

Míg a nap ránk tekint, 

Add meg Uram, mindenkinek, 
Azt, amije nincs. 

Adj a bölcsnek gondolatot, 

A gyáva alá lovat, 

Adj úgy, hogy mindnek jusson,  

S engem, Uram ki ne hagyj… 

 

Míg csak a föld körbejár, 

Mindenható Uram, 

Add meg a törtetőnek, 

Hadd éljen hatalmasan. 

Adj időt a bőkezűnek, 
Erőt, míg fenn jár a nap; 

Káinnak add meg a bűntudatot, 

S engem, Uram ki ne hagyj… 

 

Tudom, hogy mindenre képes 

És bölcs vagy, Uram, hiszem, 

Ahogy legyilkolt katonák hisznek 

Az Éden ligeteiben, 

Ahogy halk szavaidra hajlik 

Az emberi szív meg a fül,  

Ahogy önnön magunkban bízunk 

Vakon s kegyetlenül. 
 

Istenem, Uram,  

Te zöld szemű, szép kegyelem, 

Míg csak a föld körbejár, 

S nem érti miért, maga sem, 

Míg csak a tűz ki nem hűl, 

S ha még időd marad, 

Adj úgy, hogy mindnek jusson, 

S engem, Uram ki ne hagyj… 

 

(Vass Judit fordítása) 

 

 

 

Varró Dániel 

Kicsinyke Testamentum (részlet) 

 

I. 

 

Most, kilencszázkilencvenhatban, 
Én, Varró Dániel diák, 

Lógást, lapítást abbahagytam, 

Bevégezvén az iskolát, 

Számomra megszűnt egy világ 

- Fordulhat-e sorsom naposra?-, 

Hűlt helyemen legyen virág 

E csöppnyi testamentumocska. 

 

II. 

 

Egy tanteremben üldögélek, 
Befúj a szél az ablakon, 

Belül már szárnyat bont a lélek, 

Kakukk egy őszi hajnalon, 

Hittem, hogy lesz oly alkalom, 

Mikor szivemre gyűlne minden: 

Azt gondoltam, hogy itt lakom, 

S lám, mégis el kell mennem innen. 

 

III. 

 

Pedig szerettem idejárni. 

Mikor még szinte csillagos 
Az égbolt, elindulni, várni, 

Hogy jönne már a villamos; 

Az ember persze hajlamos 

Mérgelődni, míg van, a kincsen. 

Jaj, minden olyan kajla most! 

Silány rímként nyekeg a nincsen. 

 

 

  

Fogalmak: konszolidált, paradoxon, oktáva, ballada, rondó, tradíció, akrosztikon, danse 

macabre, pátosz, irónia, gúny, komikus, naturalista, moralizál, tragikum, nekrológ 

 

 

VILLON ÖSSZEFOGLALÁS ITT. 

 

 

 

 

https://vassjudit.hu/2021/04/15/villon/
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ÖSSZEFOGLALÁS 

 

 

1. Mi Villon jelentősége? 

2. Mi a Nagy Testamentum témája? 

3. Milyen paradoxonra épül? 

4. Hogyan épül fel a Nagy Testamentum? 

5. Mi jellemzi a villoni balladát? 

6. Mi a rondó? 

7. Mi a haláltánc? 

8. Mi jellemzi a Nagy Testamentum hangnemét, stílusát? 

9. Milyen hangnemeket különböztetünk meg? 

10. Kik fordították le magyarra Villont? 
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A KÖZÉPKOR MAGYAR IRODALMA (896-1526) 

 

Az ősi magyar kultúráról keveset tudunk, mert nem maradtak fenn írásos emlékeink. Amit a 

vándorló magyarokról tudni lehet, azt a történettudománynak, 

a régészetnek köszönhetjük. A pogány kori kultúra emlékei 

csak szóban éltek tovább, később jegyezték le őket. Ilyen 

mondáink a Csodaszarvas, a Lehel kürtje, illetve a Botond-

legenda.  

 Az írott magyar kultúra a középkorban kezdődik, mert az 

írásbeliséget a magyarság a kereszténységgel együtt 

sajátította el a honfoglalás után. Sokáig csak latin nyelvű, 

vallásos irodalom létezett, anyanyelvi szépirodalom nem volt. 

Középkori irodalmunk kiemelkedő alkotásai a krónikák: 

Anonymus Gesta Hungaroruma (13. sz.), Kézai Simon krónikája (13. sz.), illetve a Képes 

Krónika (14.sz.) Ezek a krónikák, illetve geszták mondai elemekkel átszőtt történetírások, 

amelyek megörökítették pogány legendáinkat. Az első magyar nyelvű szövegemlékeink a 

Halotti Beszéd és Könyörgés  (1200 körül), illetve az Ómagyar Mária-siralom  (1300 

körül).  

A korabeli keresztény irodalom jellegzetes  alkotásai a 

szentek legendái, például a Margit-legenda (1310 körül). 

Szent Margit IV. Béla király leánya volt, domonkos rendi 

apáca. A Nyulak szigetén (ma Margitsziget) lévő kolostorban 

élt. Mély vallásos buzgalom, aszkézis jellemezte. Róla szól 

Gárdonyi Géza megható regénye az Isten rabjai. A kor 

vallásos irodalmának kiemelkedő művei  

a Szent Erzsébet és Szent László legenda, amit Arany János 

dolgozott fel a Toldi estéjében. A középkori magyar költészet 

még latin nyelvű, a versek többnyire ismeretlen szerzőktől 

származnak, ilyen például a Siratóének Magyarországról (Vas István fordította). 

Itt átismételhetitek a középkorral kapcsolatos fogalmakat quizlet kártyákkal: 

KÖZÉPKOR, FOGALMAK 

 

 

Képes Krónika 

 

Szent Erzsébet  

a rózsákkal 

https://www.nepmese.hu/index.php/mesetar/mesemondo/benedek-elek/a-csodaszarvas
https://hu.wikipedia.org/wiki/Halotti_besz%C3%A9d_%C3%A9s_k%C3%B6ny%C3%B6rg%C3%A9s
http://magyar-irodalom.elte.hu/gepesk/kkor/028.htm
http://mek.oszk.hu/00600/00661/00661.pdf
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81rp%C3%A1d-h%C3%A1zi_Szent_Erzs%C3%A9bet
http://sermones.elte.hu/szovegkiadasok/magyarul/madasszgy/index.php?file=304_311_Siratoenek_Morol
https://quizlet.com/587208389/flashcards?funnelUUID=202f2b55-3edf-4646-923e-a09a98778279
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A RENESZÁNSZ 

 

TARTALOM 

A reneszánsz kora, fogalma 

Új tudomány 

A humanizmus 

A reformáció 

A reneszánsz művészet 

A reneszánsz irodalom 

A reneszánsz líra 

A reneszánsz epika, Boccaccio 

A novella 

Kreatív írás 

A reneszánsz dráma 

Shakespeare 

Shakespeare: Hamlet 

Szemelvények a Hamletből 

Hamlet-értelmezés 
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FELADAT 

Ezen az oldalon találtok egy ppt-t: A reneszánsz képekben. A diák alapján próbáljátok 

megfogalmazni, miben hozott újat a reneszánsz! Miközben tanultok, hallgassatok 

reneszánsz zenét! Bakfark Bálint 

 

 

 

 

A reneszánsz kora, fogalma 

 

A reneszánsz a középkort követő művelődéstörténeti korszak, mely jelentős változásokat 

hoz a vallásban, a tudományban, a művészetekben pedig egy új stílust képvisel.  

 

Itáliában születik meg, innen sugárzik szét Európára a 14-16. században. Két korszakát 

különítjük el: a 14-15. századi humanizmust (ekkor még latin nyelvű az irodalom), illetve a 

16. századi reformációt, melyben az európai irodalmak anyanyelvűvé válnak. Eredete a 

„renaissance” („röneszansz”) francia szó, mely „újjászületést” jelent két értelemben: 

egyrészt az antik (görög-római) kultúra, másrészt az ember újjászületésére utal.  

A reneszánszban emberközpontúvá válik a gondolkodás, a földi élet szépségei visszanyerik 

értéküket. Megindul a kultúra szekularizációja (elvilágiasodása), a teologikus 

(istenközpontú) világkép helyett a humanista (emberközpontú) szellem válik mérvadóvá. 

FIRENZE, A RENESZÁNSZ BÖLCSŐJE 

https://vassjudit.hu/2019/02/07/a-reneszansz-kepekben/
https://youtu.be/CSNuUo6Zons
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Az új tudomány 

 

A 14. században Európa egyes országaiban (Itália, Németalföld, Anglia) óriási fejlődésnek 

indul a tengeri kereskedelem, melynek következtében kitágul az addig ismert világ, 

megerősödik a polgárság, mely új értékrendet terjeszt el. Megkezdődik a keresztény-

feudális világkép erjedése, a tudományok és a művészetek kezdenek függetlenedni a 

vallástól.  

 

A reneszánsz tudós már nem fogadja el a készen kapott teológiai 

magyarázatokat, hanem kísérletezik, tudományos ismereteit 

tapasztalat útján szerzi, ez a tapasztalatra épülő tudomány, az 

empíria. Az empirikus tudomány legjelentősebb képviselői: 

Kopernikusz, Kepler, Galilei. Kopernikusz fogalmazza meg a 

középkori geocentrikus felfogással szemben a heliocentrikus 

elméletet, mely szerint világunk központjában nem a Föld, 

hanem a Nap áll. Galilei Kopernikusz nézeteit vallja, amikor 

kimondja, hogy a Föld forog a Nap körül, és nem fordítva. Az 

egyház rossz szemmel nézi az új elméleteket, Galileit börtönbe 

zárják, és tételeinek visszavonására kényszerítik. (Galilei 

nézeteinek visszavonása után állítólag azt suttogta: „Eppur si 

muove”, azaz „Mégis mozog” a föld. ) Az új gondolkodásnak több 

mártírja is volt, többek között Giordano Bruno, akit eretnekség 

vádjával máglyahalálra ítéltek 1600-ban.  Híres mondása: 

„Natura est deus in rebus” („A természet a rejtőzködő Isten”). 

Ez a tétel tagadja a transzcendens istenfelfogást, Istent és a 

természetet azonosítja, ezt nevezzük panteizmusnak.  

 

 

 

 

 

 

Kopernikusz 

Giordano Bruno 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Galileo_Galilei
https://www.google.hu/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fcultura.hu%2Fkultura%2Fgiordano-bruno-a-szolas-es-a-gondolat-szabadsaganak-vertanuja%2F&psig=AOvVaw1K5WDMXHfy7Cej8Zn4Rr-r&ust=1618146287729000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCKCdt_Xe8-8CFQAAAAAdAAAAABAD
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A humanizmus (14-15.sz.) 

 

 

Míg a középkorban a teológia számított a legfontosabb tudománynak, amely istenközpontú 

világképet közvetített, a reneszánsz új világképe a humanizmus, mely már elnevezésében 

is az emberközpontúságot jelenti. (humán: emberi). A humanizmus szónak van egy 

szűkebb és egy tágabb jelentése. Szűkebb értelemben a reneszánsz kori tudományt és 

műveltséget értjük alatta, tágabb jelentése: „emberséges”, „emberi”.  

 

Az új, humanista műveltség alapja a görög-római szellem, 

annak emberközpontú gondolkodásmódja. Fejlődésnek 

indulnak a humán tudományok: történetírás, nyelvészet. 

A reneszánsz humanisták teremtik meg a klasszika-

filológiát: az ókori műalkotások fordítását, 

szövegmagyarázatát. Ők fedezik fel a klasszikus latint, s 

ezen kezdenek írni, tanítani, ezt nevezzük újlatinnak.  

 

Az antik művek visszahatottak a kor művészetére, új 

embereszmény született: a középkori aszkéta, „belső 

ember” helyett a testben-lélekben, harmonikusan fejlett személyiséget hirdetik. A humanista 

iskolákban már testnevelés is folyik. Újra felfedezik Platón filozófiáját, ideatanát; a 

Leonardo: Homo Universalis 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Humanizmus
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reneszánsz népszerű filozófiája az újplatonizmus lett. Híres humanista 

tudósok: Rotterdami Erasmus, fő műve: A balgaság dicsérete; az 

angol Morus Tamás, aki megírta az Utópiát, melyben Platón nyomán a 

tökéletes társadalmat képzeli el. A reneszánsz kiemelkedő alakja a 

francia Montaigne („monteny”), ő teremtette meg az esszé műfaját. 

 

 

 

A reformáció (16. sz.) 

 

A „reformáció” vallásreformot jelent. A 16. századra az egyház világi hatalomra tett szert, a 

papok körében elszaporodott a korrupció (pl. búcsúcédulák árulása). A reformátorok, Luther 

Márton és Kálvin János meg akarták tisztítani az egyházat a bűnöktől. Az evangéliumi 

szegénységet hirdették, és az anyanyelvű hitterjesztés hívei voltak. Ekkor szakadt szét a 

keresztény egyház katolikus és protestáns felekezetekre. A vallásreform megosztotta a 

híveket, a békés teológiai viták után vallásháborúk következtek. A reformáció időszaka alatt 

fordítják le a Bibliát nemzeti nyelvekre, s ez az anyanyelvű irodalmak fejlődését szolgálta. 

 

A reneszánsz művészet 

 

A reneszánsz esztétika  

A reneszánsz idején Itáliában nagy ásatások folynak, melyek 

során előkerülnek az ókori, római művészet alkotásai, s azok 

visszahatnak a korabeli művészekre. Míg a középkori művészet 

elsősorban didaktikus és vallásos volt, a reneszánszra a görög-

római műalkotások emberközpontúsága hatott. A világi témák 

eluralkodása jellemzi. A művészet újra mimetikussá válik, azaz 

igyekszik a valóságot utánozni, s visszanyeri gyönyörködtető 

szerepét is. A reneszánsz művészetfelfogása mögött a 

humanizmus ideológiája, a szépségkultusz áll. Művésznek 

lenni elismert mesterség, a festőknek, költőknek stb. külön céhe 

van, ahová bejutni nagy tisztességet jelent. Az udvari kultúra felvirágzik, gazdag polgárok, 

nemesek mecénásként támogatják a művészeket. (Firenze, Medici-család) A műalkotások 

Leonardo da Vinci 

önarcképe 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Rotterdami_Erasmus
https://hu.wikipedia.org/wiki/A_balgas%C3%A1g_dics%C3%A9rete
https://hu.wikipedia.org/wiki/Morus_Tam%C3%A1s
http://mek.oszk.hu/10600/10652/10652.htm
https://hu.wikipedia.org/wiki/Michel_de_Montaigne
https://hu.wikipedia.org/wiki/Luther_M%C3%A1rton
https://hu.wikipedia.org/wiki/Luther_M%C3%A1rton
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1lvin_J%C3%A1nos
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már nemcsak a templomot, hanem a magánházakat is díszítik. Újra fontossá válik az alkotó 

személye, a reneszánsz már a nagy művészegyéniségek kora. A reneszánsz stílusra a formai 

igényesség, a harmóniára való törekvés jellemző. Minden művészeti ágban gazdagította a 

művészi eszközök tárát, csiszolta a művészi nyelvet. 

 

A képzőművészetek 

 

Az itáliai reneszánsznak három korszakát 

különböztetjük meg.  

Trecento (1300-as évek)   

Botticelli : Vénusz születése.  

Quatrocento (1400-as évek)  

Leonardo da Vinci da : Utolsó vacsora, 

Cinquecento (1500-as évek) 

Michelangelo_Buonarroti: A sixtusi 

kápolna freskói. 

 

 

A festészetben felfedezik a természet 

és az emberi test szépségét (Leonardo 

és Michelangelo is titokban 

boncolásokra járnak, hogy 

megismerjék az emberi test 

felépítését). Elterjed a perspektivikus 

ábrázolásmód, a finom árnyékolás 

technika. Az itáliai festők mellett 

jelentős németalföldi alkotók is 

működnek: Holbein, Peter Brueghel („brőhel”), a német Albrecht Dürer. 

 

A reneszánsz építészet átalakítja az 

európai városok arculatát, a 

magánházak már szemgyönyörködtető, 

elegáns stílusban épülnek. A kor híres 

Botticelli: Vénusz születése 

Brueghel: Vadászok a hóban 

Pitti-palota 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Leonardo_da_Vinci
https://hu.wikipedia.org/wiki/Michelangelo_Buonarroti
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építésze: Brunelleschi, aki például a Pitti-palotát tervezte. Az építészet újításai közé tartozik 

a kupola (római hatás), a díszes ablakok alkalmazása. 

 

A zene 

Továbbra is a vokális zene dominál, kedvelt műfaj a madrigál, amely többszólamú ének. 

Ekkor válik népszerű hangszerré a lant, melynek nagy mestere a magyar Bakfark Bálint. 

Itt hallgathattok bele a zenéjébe. 

 

A reneszánsz irodalom 

 

A humanista szemlélet átalakítja az irodalmat is, szekularizálódik, a nyomtatás felfedezése 

hozzájárul a szépirodalom szélesebb körben való terjesztéséhez, a műveltség emeléséhez. 

A klasszika-filológia fellendülése következtében a görög-római irodalom klasszikus műfajai 

(óda, elégia, epigramma) és az időmértékes verselés is újra divatba jön. A reneszánsz 

költészet új műfaja a szonett. A reneszánsz stílusban gyakori az ókori mitológiára való 

hivatkozás, az antikizálás, megjelenik a természetszimbolika. Kiemelkedő költők az olasz 

Petrarca, az angol Shakespeare. Nagy újdonság a világi szórakoztató szépirodalom 

megjelenése, melynek legjelentősebb mestere Boccaccio, aki a novella műfaját teremtette 

meg. Ugyancsak a világi irodalom nagy alakja Rabelais, francia szerző, regénye, a 

Gargantua_és Pantagruel  rendkívül szórakoztató olvasmány, tele humorral. Míg a 

középkorban gyakorlatilag nem volt színjátszás, a reneszánsz idején létrejönnek az első 

állandó színházak, felvirágzik a drámairodalom, melynek csúcsát Shakespeare művei 

jelentik. Mellette kiemelkedik a spanyol Lope de Vega. A késő reneszánszban megszületik a 

regény, első remekműve: Cervantes Don Quijote című regénye, a középkori lovagregények 

paródiája. 

 

Fogalmak: humanizmus, empíria, geocentrikus, heliocentrikus, panteizmus, klasszika-

filológia, újplatonizmus, perspektivikus, madrigál, szonett, novella 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/xf-LhpAzSFo
https://hu.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Rabelais
https://hu.wikipedia.org/wiki/Gargantua_%C3%A9s_Pantagruel
https://mek.oszk.hu/00300/00349/html/
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ÖSSZEFOGLALÁS 

 

1. Mikorra tehető a reneszánsz? 

2. Honnan ered az elnevezése, mit jelent? 

3. Hogyan változott meg a világkép a középkor óta? 

4. Mi az empíria? 

5. Nevezzetek meg híres reneszánsz tudósokat! 

6. Mit tudtok a humanizmusról? 

7. Mi jellemzi a reneszánsz művészetet? 

8. Miben különbözik a reneszánsz művészet a középkoritól? 

9. Mit értünk antikizálás alatt? 

10. Nevezzetek meg híres reneszánsz festőket, és műveiket! 

11. Ki építette a Pitti-palotát? 

12. Milyen volt a reneszánsz zene? Ki volt Bakfark Bálint? 

13. Milyen újdonságokat hozott a reneszánsz irodalom? 
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A reneszánsz líra 

 

FELADAT 

Olvassátok el az alábbi szerelmes verseket, majd válaszoljanak a kérdésekre!  

1. Melyik vers tükröz (testileg-lelkileg) beteljesült szerelmet? Honnan tudjuk? 

2. Melyik vers tükröz plátói (csak lelki) szerelmet? 

3. Mit tudunk az egyes versekből a kedvesről, akiről a költők beszélnek? 

4. Melyik versben vegyül a szerelem érzésébe szenvedés is? Miért? 

5. Milyen ellentétekre épül a Shakespeare-szonett? 

6. Keressetek paradoxonokat32 a Shakespeare-versben! 

7. Mi a szerepe a természetnek a Petrarca-, ill. a Shakespeare-versben? 

8. Miért „Jó reggelt!” a Donne-vers címe? 

9. Miért beszél Donne felébredt lelkekről? 

10. Miért állítja szembe Donne a szerelmeseket és a felfedezőket? 

11. Mi a különbség a petrarcai és shakespeare-i szonett között? 

12. Melyik vers tetszik a legjobban? Miért? 

13. Miről szól Faludy György szonettje? 

 

   
FRANCESCO PETRARCA 

 

Lieti fiori et felici, et ben nate herbe 

 

 

Lieti fiori et felici, et ben nate herbe 

che madonna pensando premer sňle; 

piaggia ch'ascolti sue dolci parole, 

et del bel piede alcun vestigio serbe; 

 
schietti arboscelli et verdi frondi acerbe, 

amorosette et pallide vďole; 

ombrose selve, ove percote il sole 

che vi fa co' suoi raggi alte et superbe; 

 

o soave contrada, o puro fiume, 

che bagni il suo bel viso et gli occhi chiari 

et prendi qualitŕ dal vivo lume; 

 

quanto v'invidio gli atti honesti et cari! 

Non fia in voi scoglio omai che per costume 
d'arder co la mia fiamma non impari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRANCESCO PETRARCA 

Ti szerencsés, füvek, boldog virágok 

 

 

Ti szerencsés füvek, boldog virágok, 

kiken tapos mélázgató madonnám, 

part, mely édes szavát figyelve andán, 

szép lábának nyomát magadba zárod, 

 

sima fácskák, friss lombban ékes ágok, 

halovány, kedves ibolyák a lankán, 

sötét erdők, melyek fürödve lomhán 
a Nap tüzében, oly sudárra váltok, 

 

ó, nyájas táj, ó tiszta, friss erecske, 

mely tükrözöd szép arcát s szép szemét is, 

s élő fényétől gyulsz tündökletesre, 

 

irigylem tőletek tekintetét is! 

Ne lássam itt ridegnek a követ se: 

lángoljatok, hisz lánggal égek én is. 

                  (Sárközi György fordítása) 

                                                
32 paradoxon: képtelen ellentét 
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MICHELANGELO  BUONAROTTI 

 

Vittoria Colonnához 
 

Hosszú barátságunk alatt gyakorta 
gondoltam s láttam is, hogy nő meg férfi 

hegyből-fejtett-kő-képmása túléli 

faragóját, ki visszatér a porba. 

 

A természet ez egyszer fejét hajtja 

a művészet előtt; győz a vésővel, 

ecsettel nyert Szépség, mit az idő nem 

zúz szét, s a halál nem vesz erőt rajta. 

 

Két eszközöm szolgál, márvány és festék, 

hogy átmentsem kettőnk arcát és testét - 

megszédülök, a boldogság elönt, 
 

hogy szépségét mától még ezer évre 

is csodálhatják, s megértik, hogy én se  

voltam bolond, mert így szerettem Önt. 

(Rónay György fordítása) 

 
 

FALUDY GYÖRGY 

 

Michelangelo utolsó imája 

 

Üllőd a föld s az égi boltra állván  

oly ívet írsz karoddal, mint a nap.  

Hetvenhat éve állok fenn az állvány  

deszkázatán, de nem találtalak. 

 

Vésőm alatt porladva hullt a márvány  

s öklömben torzó, vagy bálvány maradt.  
Nem leltelek meg, illanó szivárvány,  

ki ott ragyogtál minden kő alatt. 

 

Magam lettem vén kőtömb, száz bozótban  

megszaggatott, mogorva, durva, szótlan,  

de lelkemben még égi fény ragyog. 

 

Hogy tudnám testem börtönét levetni?  

Üss rám, ha tudsz vén bűnöst szeretni,  

Istenszobrász! A márvány én vagyok. 

(Firenze, 1935) 
 

  
WILLIAM SHAKESPEARE 

Sonnet 75.    (LXXV) 

 

So are you to my thoughts, as food to life, 

Or as sweet-season’d showers are to the ground, 

And for the peace of you I hold such strife 

As ‘twixt a miser and his wealth is found: 

Now proud as an enjoyer, and anon 

Doubting the filching age will steal his treasure; 

Now counting best to be with you alone, 

Then better’d that the world may see my pleasure: 

Sometime all full with feasting on your sight, 

And by and by clean starved for a look; 

Possessing or pursuing no delight, 
Save what is had or must from you be took. 

        Thus do I pine and surfeit day by day. 

        Or gluttoning on all, or all away. 

 

 

 

 

 

 

WILLIAM SHAKESPEARE  

75. szonett 

 
Az vagy nekem, mint testnek a kenyér 

S tavaszi zápor fűszere a földnek; 

Lelkem miattad örök harcban él, 

Mint fösvény, kit pénze gondja öl meg; 

Csupa fény és boldogság büszke elmém, 

Majd fél: az idő ellop, eltemet; 

Csak az enyém légy, néha azt szeretném, 

Majd, hogy a világ lássa kincsemet; 

Arcod varázsa csordultig betölt 

S egy pillantásodért is sorvadok; 

Nincs más, nem is akarok más gyönyört, 
Csak amit tőled kaptam s még kapok. 

Koldus-szegény királyi gazdagon, 

Részeg vagyok és mindig szomjazom. 

                               (Szabó Lőrinc fordítása) 
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JOHN DONNE 

The Good-Morrow 

 

I wonder by my troth, what thou, and I  
Did, till we lov’d? were we not wean’d till then? 

But suck’d on countrey pleasures, childishly? 

Or snorted we in the seaven sleepers den? T’was so;  

But this, all pleasures fancies bee.If ever  

any beauty I did see, Which I desir’d, and got,  

t’was but a dreame of thee. 

 

And now good morrow to our waking soules, 

Which watch not one another out of feare; 

For love, all love of other sights controules, 

And makes one little roome, an every where. 
Let sea-discoverers to new worlds have gone, 

Let Maps to other, worlds on worlds have showne 

Let us poessesse one world, each hath one, and is  one. 

 

My face in thine eye, thine in mine appears 

And true plain hearts doe in the faces rest, 

Where can we finde two better hemipheares 

Without sharpe North, without declining West? 

What ever dyes, was not mixt equally; 

If our two loves be one, or, thou and  I 

Love so alike, that none does slacken, none can die. 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOHN DONNE 

Jó reggelt! 

 

Hogy élhettünk, te meg én, mielőtt 

szerettük egymást? Hortyogtunk-e rég, 

mint a hétalvók, vagy mint csecsemők 

szoptuk vidéki örömök tejét? 

Így volt s mindez az öröm árnya csak, 

ha szépet láttam, téged láttalak, 
minden szépségbe beléálmodtalak.  

 

S most jó reggelt, felébredt lelkeink, 

kik egymást félénken nézitek; 

és mindenben szerelmetek kering, 

s egy kis zugból a bárhol-t érzitek. 

Felfedező új földet látogat, 

más térképen néz új világokat — 

világod én vagyok, s világom már te vagy. 

 

Ha összenézünk, hű szívet mutat 

egymás szemében két ábrázatunk; 
nincs éles Észak s elhajló Nyugat — 

jobb féltekéket hol találhatunk? 

Csak az halhat meg, ami már megunt; 

ha két szerelem egy, ha a magunk 

szerelme nem lazul, úgy meg se halhatunk. 

 

                                         (Vas István fordítása)  

 

 

A reneszánsz témában és formában is megújította a költészetet. Első jeles képviselője 

Petrarca, aki nagy hatással volt az európai szerelmi lírára. Az ő szerelmes versei még 

többnyire udvarlóversek, melyekben a kedves idealizált és elérhetetlen. Ez a testetlen 

sóvárgás, a plátói szerelem sokáig jellemző az őt követőkre. Hatott Balassi Bálintra is, de még 

Csokonai Vitéz Mihály szerelmes verseiben is felfedezhető a petrarcizmus.  

 

A humanista költészet a világi irodalom felvirágzását hozta, gyakori téma volt a szerelem, a 

trubadúrlíra megújítása. A természet, mint költői téma ekkor vonult be a költészetbe, a 

költők gyakran éltek a természetszimbolika eszközével, vagyis a természet elemeinek 

jelképes használatával (pl. a táj az emberi lélek harmóniáját, vagy az ember szépségét 

tükrözte). A természet alapelvének a harmóniát tartották, s azt gondolták, hogy a művészetnek 

is ezt a harmóniát kell kifejezni. Felelevenítették az ókori műfajokat, az ódát, elégiát, 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Francesco_Petrarca
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epigrammát, és újra divatba hozták az időmértékes verselést. A reneszánsz lírára a 

stilisztikai (stílusbeli) igényesség és a formai bravúr (ügyesség) jellemző. Szeretik a bonyolult 

kompozíciót33  az aranymetszés szabályát. Gyakori az ókori mitológiára való hivatkozás, az 

antikizálás.  

 

A szonett 

 

A szonett az egyik legzártabb lírai verstípus. A szonettnek több változata alakult ki:  a 

petrarcai szonett (ld. Ti szerencsés füvek…), illetve a shakespeare-i szonett (ld. 75. 

szonett) A petrarcai szonett négy versszakos, tizennégy soros. Az első két versszak négy 

soros, rímképletük: abba, abba. A harmadik-negyedik versszak három soros, rímképletük 

cdc, dcd. A sorok jambikusak (U–) és tíz-tizenegy szótagszámúak. Tartalmi követelménye, 

hogy valamilyen ellentétet állítson fel, s concettóval végződjön. A concettó rövid, szellemes 

mondás. Annak, aki be akart kerülni a költők céhébe, szonettkoszorút kellett írnia.  

A szonettkoszorú 15 szonettből áll, az 1-14. szonettben minden szonett utolsó sora 

megegyezik a következő szonett első sorával. A 15., ún. mesterszonett az előző tizennégy 

szonett első soraiból épül fel, így minden sor háromszor fordul elő a szonettkoszorúban. Aki 

be akart kerülni a költők céhébe, mestermunkaként egy szonettkoszorút kellett írnia. A 

legnagyobb megbecsülés a babérkoszorú elnyerése volt, a poeta laureatus34 cím. 

Szonettkoszorút több magyar költő írt: József Attila: A kozmosz éneke, Kovács András 

Ferenc: Szabadvendég. 

 

Fogalmak: poeta laureatus, természetszimbolika, trubadúrlíra, stilisztika, antikizálás, 

szonett, szonettkoszorú, idealizál, concetto 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
33 kompozíció: szerkezet, felépítés 
34 poeta laureatus: koszorús költő 

https://www.mek.oszk.hu/00700/00708/html/kolto00000/kotet00001/ciklus00104/cim00140.htm
http://apoezisnadragrolalmodik.blogspot.com/2011/11/kovacs-andras-ferenc-szabadvendeg.html
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A reneszánsz epika 

 

Giovanni_Boccaccio (1313- 1875) firenzei, humanista tudós, író, 

Petrarca barátja. Ő fedezte fel a római történetíró, Tacitus munkáit. 

Humanista tanulmányait latinul, szépirodalmi műveit olaszul 

alkotta, akárcsak Petrarca. Ő írta meg Dante első életrajzát. Fő 

művét, a Dekameront 1348 és 1353 között írta. 

 

A szórakoztató szépirodalom, ezen belül a novella első jelentős 

alkotója. Humoros, szatirikus művei eleven képet rajzolnak kora 

erkölcseiről, novelláiban az akkori társadalom szinte minden rétege megjelenik. Akárcsak 

Dante, ő is átfogó képet nyújt koráról, de míg Dantéra a vallásos áhítat, addig Boccaccióra 

már a reneszánsz humanizmus világias szemlélete jellemző. A Dekameron hatott az angol 

reneszánsz költőjére, Geoffrey Chaucerre is, aki Boccaccio nyomán írta a Canterbury 

meséket, amely hasonlóképpen humoros történetek gyűjteménye versben elbeszélve. 

 

A Dekameron 

 

A Dekameron száz novellából álló kötet, a 

százas számmal Boccaccio a teljességre 

törekedett, akárcsak Dante az Isteni 

Színjátékban. A cím jelentése: „tíz nap”. A 

novellákat  Boccaccio egy kerettörténetbe 

illeszti: 1348-ban pestisjárvány dúlt 

Firenzében, ami halálfélelemmel töltötte el a 

lakosokat. Az első novellában Boccaccio leírja, hogyan reagáltak a firenzeiek a veszélyre. 

Volt, aki elmenekült, volt, aki féktelen élvhajhászatba kezdett, mondván, hogy élvezzük ki a 

fennmaradt időt, s akadtak, akik nagy bátorságról téve tanúságot, segítettek az elesetteken. A 

válsághelyzet mindenkiből kihozta igazi természetét. Ekkor tízen, hét ifjú hölgy és három 

fiatalember úgy határoz, hogy a pestis idejére elvonulnak a városból, és egy vidéki villában 

telepednek le. Hogy napjaik izgalmasan teljenek, elhatározzák, hogy érdekes történetekkel 

fogják szórakoztatni magukat. Mindennap, mindenki elmond egy történetet, így kerekedik ki 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Boccaccio
https://mek.oszk.hu/00300/00334/html/
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a mesék száma százra. Naponta királyt, illetve királynőt választanak, aki meghatározza az 

aznapi témát, ami köré a történetek csoportosulnak.  

 

A Dekameron világa már a reneszánsz kor 

hétköznapjait idézi, hőseire az életöröm, a 

szerelem, a földi élvezetek keresése jellemző. 

Boccaccio szatirikus35 éllel rajzolja meg az emberi 

hiúságokat és gyengeségeket. Senkit nem kímél, 

gyakori céltáblául szolgálnak a kicsapongó papok,  

szerzetesek. Írói célja már nem az erkölcsi tanítás, hanem a leleplezés és az olvasó 

szórakoztatása. 

                       

A novella műfaja 

 

A novella a prózai kisepika műfaja, első jelentős képviselője Boccaccio. A reneszánsz kori 

novella az anekdotából nőtt ki, rövid, csattanóra épülő történet volt. A szó „nouvelle” új, 

érdekes történetet jelent. A novella a legtömörebb prózai műfaj, mely kis terjedelemben 

sokat mond el.  „Írni úgy kell, hogy a szavaknak minél kevesebb, a gondolatoknak annál 

tágasabb helye legyen” írta Csehov, a klasszikus novella egyik legnagyobb mestere.  

 

A novella tehát kevés szóval sokat mond el. Általában kevés szereplője van, és a cselekmény 

egy szálon fut. Mint minden epikus műnek, a novellának is van története, amely önmagán 

túlmutat, valamilyen elvont téma szemléltetésére szolgál. Mivel epikus mű, minden 

novellának van elbeszélője (narrátora), az ő személye és stílusa alapvetően befolyásolja a mű 

értelmezési lehetőségeit.  A klasszikus novellának két virágkora volt: a reneszánsz és a 

realizmus. Ez a novellatípus történetelvű, azaz a mű egy lekerekített történetre épül, 

amelyben a külső eseményeknek, az egyedi történetnek van egy mélyebb, elvontabb 

jelentése. Az egyedi történet magába sűríthet lélektani, filozófiai, morális vagy társadalmi 

kérdéseket. A hős története önmagán túlmutató, általános emberi jelentést hordoz. Ez a 

történetelvű szerkesztés a valóság illúzióját kívánja felkelteni.  

 

                                                
35 szatíra: gúnyos humor 

Pasolini filmje: Dekameron 
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A klasszikus novella határhelyzetre, a hős életéből kiemelt rendkívüli eseményre épül, 

melyben megmutatkozik a hős igazi jelleme. Általában három nagyobb egységre osztható: 

az expozícióban az író bemutatja az időt és a helyszínt, megteremti a mű atmoszféráját. 

Gyakran röviden elmeséli a hős előéletét, amelynek során kialakul róla egyfajta kép. Itt 

általában a narráció dominál. A novella legnagyobb részét a határhelyzet bemutatása teszi ki, 

amelynek során a hős szavaiból és tetteiből indirekt (közvetett) módon bontakozik ki 

jelleme. Itt általában lelassul az idő, a narrációt felváltja a dialógus, a cselekmény drámaivá 

válik. A konklúzió lehet zárt és nyitott, azaz lekerekítheti a történetet, vagy nyitva hagyhatja 

a hős további sorsát. A klasszikus novella szerkezete azonban lehet másfajta is, van olyan 

mű, amely in medias res kezdődik, és azonnal a határhelyzetben látjuk a hőst, a múltra csak 

a szereplők szavaiból következtethetünk. 

 

ÖTÖDIK NAP 

KILENCEDIK NOVELLA 

Federigo degli Alberighi szerelmes, de nem nyer viszontszerelmet,  

és az udvarlásban eltékozolja minden vagyonát, csupán egy sólyma marad;  

mivel pedig egyebe nincs, ezt tálalja fel ebédre hölgyének, ki meglátogatja;  

ki is mikor ezt megtudja, megenyhül irányában, feleségül megy hozzá,  

és gazdag emberré teszi 

Filoména már elhallgatott, midőn a Királynő látván, hogy Dioneón kívül, annak kiváltsága 

miatt, már csak ő maga tartozik novellát mondani, vidám arccal szólott ekképpen: 

- Rajtam van az elbeszélés sora: én tehát, drága hölgyeim, szívesen teljesítem 

kötelességemet egy novellával, mely némiképp hasonlatos az előbbihez; éspedig nem csupán 

azért, hogy megismerjétek, mely hatalma vagyon bájos magatoknak a nemes szíveken, 

hanem azért is, hogy megtanuljátok magatok jószántából osztogatni illendő alkalmakkor 

jutalmaitokat, nem engedvén, hogy mindig csak a vak szerencse vezéreljen benneteket. 

Mivelhogy a szerencse nem okos megfontolással, hanem találomra és legtöbbször 

szertelenül osztogatja ajándokait. 

Tudnotok kell tehát, hogy Coppo di Borghese Domenichi, ki a mi városunkban élt s él talán 

ma is, tisztelendő és nagytekintetű férfiú, és inkább jelleméért és jelességéért, mint nemes 

származásáért fölöttébb kitűnő és méltó, hogy örökre fennmaradjon híre; ez tehát öreg 

napjaira abban lelte mulatságát, hogy szomszédainak és másoknak gyakorta mesélt régmúlt 

dolgokról; mesélni pedig mindenki másnál jobban, értelmesebben, hívebb emlékezettel és 

ékesebb szavakkal tudott. Egyéb tetszetős elbeszélései során azt is mesélni szokta, hogy élt 

valamikor Firenzében bizonyos Federigo Alberighi nevezetű ifjú, fegyverforgatásban és 

lovagi jelességekben oly nagyhírű, hogy nem volt hozzá fogható nemes úrfi egész 

Toscanában, ki is, miként a legtöbb nemes úrral megesik, beleszeretett bizonyos monna 

Giovanna nevezetű nemes hölgybe, kit maga idején a legszebb és legbájosabb firenzei 

hölgynek tartottak; s hogy annak szerelmét megnyerje, szüntelenül vitézi tornákra és lovagi 
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játékokra járt, dáridókat csapott, ajándékokat osztogatott és két kézzel szórta-pazarolta 

vagyonát. De a hölgy, kinek tisztessége vetekedett szépségével, rá sem hederített mindarra, 

mit kedvéért mívelt, sem arra, aki mívelte. Miközben tehát Federigo mértéktelenül pazarolta 

vagyonát, és semmit nem szerzett, mint már könnyen történni szokott, gazdagsága elúszott, s 

ő oly igen elszegényedett, hogy semmi egyebe nem maradt egy kicsiny birtokon kívül, 

melynek jövedelméből szűkösen éldegélt; ezenfelül csupán egy sólyma, melyhez fogható 

talán nem is volt a világon. És ámbár szerelme nagyobb volt, mint valaha, mégis - mivel 

látta, hogy a városban nem élhet immár kedve szerint - elköltözködött Campiba, hol ama 

kicsiny birtoka volt. Ottan, ha tehette, madarászott, és senkitől segítséget nem kérvén, 

béketűréssel viselte szegénységét. 

Történt tehát egy napon, mikor már Federigo ilyen ínségre jutott, hogy monna Giovanna 

férje megbetegedett, s mikor halálát közeledni érezte, végrendeletet tett; és roppant 

vagyonának örököséül egyetlen, immár nagyocska fiát megtette; annak utána pedig 

elrendelte, hogy ha fia törvényes örökös nélkül hal meg, monna Giovanna legyen örököse, 

mivelhogy fölöttébb szerette őt. És akkor meghalálozott. Monna Giovanna tehát özvegyen 

maradt, s miként már hölgyeinknek szokások, nyár idején kiment ama fent mondott fiával 

nyaralni egyik birtokára, mely Federigóénak szomszédságában volt. Ekképpen történt, hogy 

ama fiú barátságba keveredett Federigóval, és játszadozott madaraival és kutyáival, s 

minekutána többször látta röpülni Federigo sólymát, módfelett megtetszett neki, és igen 

szerette volna megkapni; de nem merte elkérni tőle, látván, hogy Federigo oly igen szereti. 

És ekképpen folytak a dolgok, midőn pedig történt, hogy a fiúcska megbetegedett; ezen 

pedig anyja nagyon megszomorodott, mivel nem volt több gyermeke, ezt pedig szíve 

mélyéből szerette; tehát álló napon által mellette volt, és szüntelenül vigasztalta, és gyakorta 

kérdezgette, kívánna-e valamit, s kérte, hogy csak mondja meg, mert ha megszerezheti, 

bizony a föld alól is előteremti neki. A fiú, hogy sokszor hallotta eme kínálkozást, szólott 

ekképpen: 

- Anyám, ha megteszed, hogy megkapjam Federigo sólymát, bizonyosra veszem, hogy 

nyomban meggyógyulok. 

A hölgy ennek hallatára némiképpen meghökkent, és fejét törte, mitévő legyen. Tudta, hogy 

Federigo nagy időn által szerette, de ő soha még csak egy pillantást is nem juttatott neki, 

miért is ekképpen szólott magában: "Hogyan küldjek vagy menjek el ama sólymot elkérni 

tőle, mely tudomásom szerint a világ legjobb sólyma, s ezenfelül gazdájának kenyérkeresője, 

és hogyan lehetnék oly kíméletlen, hogy elvegyem egy nemes úrtól egyetlen örömét, 

melynél egyebe a világon nem maradt?" És efféle gondolatok háborgatták, és ámbár 

bizonyosra vette, hogy megkapja, ha kéri, nem tudta, mit mondjon fiának; hát semmit nem 

felelt, hanem hallgatott. Végezetül erőt vett rajta az anyai szeretet, és feltette magában, hogy 

teljesíti kívánságát, s akármi történik is, nem küld érette, hanem maga megyen a férfihoz és 

elhozza fiának a madarat; szólott tehát: 

- Fiam, szedd össze magadat, és iparkodjál meggyógyulni, mivel megígérem neked, hogy 

holnap első dolgom leszen elmenni hozzá, és elhozni néked amaz madarat. 

Ennek a fiú igen megörült, és még ugyanaz napon némiképpen jobbra fordult állapotja. 

Másnap reggel a hölgy, egy másik hölgy társaságában, csak úgy séta örve alatt, elment 

Federigo kicsiny házához, és kihívatta őt. Az pedig, mivel az idő, mint egyáltalán ama 

napokban, nem volt alkalmas a madarászásra, éppen kertjében időzött, s némely apró 

munkákban foglalatoskodott. Mikor meghallotta, hogy monna Giovanna hívatja a kapuba, 
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igen elcsodálkozott, és vidáman kisietett. A hölgy pedig, midőn jönni látta, úri hölgyhöz 

illendő kedvességgel elébe ment, s Federigo udvarias köszöntésére ekképpen felelt: 

- Jó napot, Federigo. - Aztán folytatta: - Azért jöttem, hogy kárpótoljalak ama 

veszteségekért, melyek miattam értek, mivelhogy a kelleténél jobban szerettél engemet; a 

kárpótlás pedig az, hogy eme barátnőmmel egyetemben egészen családiasan véled akarok 

ma ebédelni. 

Felelte erre Federigo alázatosan: 

- Madonna, nem emlékszem, hogy valaha is bármi kárt szenvedtem volna miattad, viszont 

azonban jót oly bőven nyertem, hogy ha volt bennem valami jelesség, azt csak te 

jelességednek s irántad való szerelmemnek köszönhetem. És bizony mondom, eme 

nagylelkű látogatásod sokkalta drágább nekem, mintha visszanyerném vagyonomat, és 

megint úgy tékozolhatnám, mint annak idején; ámbár bizony szegény házigazdához tértél be. 

És ekképpen szólván, szégyenkezve bevezette házába, onnan pedig kikísérte kertjébe, és 

mivel nem tudott mást melléje adni mulattatására, szólott ekképpen: 

- Madonna, mivel senki más nincs itten, majd ez a jóasszony, eme jobbágyomnak felesége 

elmulattat addig, míg én az ebédről gondoskodom. 

És ámbár fölöttébb nagy volt ínsége, eladdig még soha nem érezte, mily nagy nyomorúságra 

jutott vagyonának mértéktelen pazarlása miatt. De ma reggel bizony megérezte, mert semmit 

nem lelt, mivel megvendégelhette volna a hölgyet, kinek szerelméért már oly rengeteg 

embert megvendégelt; és kínos szorongásában átkozta magában balsorsát, s mint ki eszét 

vesztette, fel és alá rohant; mivel azonban sem pénzt nem lelt, sem zálogba való holmit, az 

idő pedig későre járt, és fölöttébb kívánkozott valamivel megvendégelni a nemes hölgyet, 

kérni pedig senkitől nem akart, legkevésbé tulajdon jobbágyától, szemébe ötlött derék 

sólyma, mely ott üldögélt rúdján a kis szobában. Mivel tehát egyebe nem volt, megfogta és 

kövérnek érezvén, úgy vélte, hogy méltó eledel lesz ilyen hölgy számára. Annak okáért 

tovább semmit nem tétovázott, hanem kitekerte nyakát, odaadta az egyik cselédlánynak, 

hogy megkopassza, megfűszerezze, nyársra húzza és gondosan megsüsse; és minekutána 

megterítette az asztalt hófehér terítőkkel, melyekből volt még néhány darabja, vidám arccal 

kiment kertjébe a hölgyhöz, és megjelentette neki, hogy készen van az ebéd, már amilyen 

szegénységétől tellett. Miért is a hölgy kísérőjével együtt fölkelt, és asztalhoz ült, és nem 

tudván, mit esznek, megették a derék sólymot Federigo társaságában, ki nagy udvariasan 

kiszolgálta őket. Asztalbontás után kicsinyég kellemetes beszélgetésben mulatták magukat, 

és akkor a hölgy elérkezettnek vélte az időt szóba hozni azt, amiért jött; miért is nyájasan így 

adta fel a szót Federigónak: 

- Federigo, ha visszaemlékezel elmúlt életedre s az én tartózkodásomra, melyet talán 

keménységnek és szívtelenségnek vettél, bizonyosra veszem, hogy elámulsz 

vakmerőségemen, ha meghallod, mi volt fő-fő oka látogatásomnak; de ha volnának vagy 

lettek volna gyermekeid, és ekképpen ismernéd a szülői szeretetnek fölöttébb hatalmas 

erejét, szentül hiszem, hogy legalább részben megértenél engemet. De mivel néked 

nincsenek gyermekeid, nékem pedig van egy, nem vonhatom ki magamat az anyák közös 

törvénye alól; mivel pedig e törvények ereje kényszerít, akaratom és minden illendőség és 

minden tartózkodásom ellenére, ajándékul kell kérnem tőled valamit, mi tudomásom szerint 

a legdrágább neked (és pedig méltán, mivel keserves sorsod semmi más örömet, semmi más 
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szórakozást, semmi más vigasztalást nem hagyott meg számodra). A sólymodat kérem 

ajándokul, melyre fiam oly igen ráóhajtott, hogy ha nem viszem el néki, attól tartok: majd 

oly súlyosra fordul nyavalyája, hogy elvesztem őt. Annak okáért kérlek, nem irántam való 

szerelmedre, mely téged semmire nem kötelez, hanem tulajdon nemességedre, mely annak 

idején lovagi foglalatosságban ritkította párját: ne terheltessél nékem ajándékozni azt, hogy 

elmondhassam: ím ez ajándok révén megmentetted fiam életét, őt pedig ezzel örökre hívedül 

elkötelezted. 

Federigo, mikor a hölgynek kérését végighallgatta, és észbe vette, hogy nem teljesítheti 

kívánságát, mivelhogy a sólymot feltálalta neki ebédre, ott a hölgy előtt sírva fakadt, s 

egyetlen szóval nem tudott felelni. A hölgy előbb azt hitte, hogy fájdalmában sír, mert meg 

kell válnia derék sólymától, és már-már visszavonta kérését, de megállta és várt, míg 

Federigo kisírja magát és felel; ki is tehát szólott ekképpen: 

- Madonna, mióta Istennek úgy tetszett, hogy benned vetettem szerelmemet, számos 

dolgaimban éreztem a sorsnak kajánságát, és keseregtem miatta; de mindez semmiség volt 

ahhoz képest, mit mostan velem művel, miért is soha meg nem békélhetek vele, ha 

meggondolom, hogy eljöttél szegény házamba, melyet, míg gazdag voltam, nem méltattál 

látogatásodra, és csekélyke ajándékot kérsz tőlem, és a sors úgy intézte, hogy még ezt sem 

adhatom meg néked; hogy pedig miért nem adhatom, rövidesen megmondom. Midőn 

meghallottam, hogy te kegyelmesen velem óhajtasz ebédelni, meggondolván előkelőségedet 

és nemességedet, úgy véltem, hogy méltó és illendő téged erőmből telhetőleg drágább 

eledellel vendégelnem, mint aminőkkel rend szerint más embereket szokás; miért is eszembe 

jutott a sólyom, melyet tőlem kértél és annak jelessége; s ezt hozzád méltó eledelnek véltem; 

ma délben tehát ez volt a pecsenye tányérodon. És úgy hittem, hogy ekképpen a legjobban 

használom fel e madarat; de mivel most látom, hogy másképpen kívántad, úgy fáj, hogy nem 

tudok szolgálatodra lenni, miképpen azt hiszem, soha meg nem vigasztalódom miatta. 

És ekképpen szólván, bizonyságul előhozatta a sólyomnak tollait s karmait és csőrét. Mikor 

a hölgy ezeket meglátta és a lovagnak szavait végighallgatta, elsőben is megfeddte, hogy ily 

kiváló sólymot levágott, hogy egy hölgynek feltálalja; de annak utána fölöttébb magasztalta 

magában a férfiúnak nemes lelkét, melyen a szegénység sem előbb, sem most nem tudott 

csorbát ejteni. Mivel tehát szétfoszlott reménysége, hogy a sólymot megkaphatja, aggódni 

kezdett fiának egészsége miatt, hát csüggedten távozott, és visszatért fiához. Az pedig, akár 

bánatában, hogy a sólymot nem kapta meg, akár betegségében, mely talán mindenképpen ily 

véget ért volna, kevés napok múltán anyjának mérhetetlen fájdalmára elköltözött az életből. 

Öt pedig, minekutána egy darab ideig sírt és kesergett, bátyjai ismételten nógatták, hogy 

menjen újra férjhez, mivel dúsgazdag és még fiatal. Mikor tehát látta, hogy bármennyire 

ellenkezik is, szüntelenül erre sarkallják, eszébe jutott Federigo deréksége és utolsó 

nagylelkűsége, mikor az ő vendégelésére megölte kitűnő sólymát; bátyjainak tehát ekképpen 

felelt: 

- Ha beleegyeznétek, én szívesen özvegyen maradnék, ám ha úgy kívánjátok, hogy férjhez 

menjek, bizony soha mást nem veszek férjemül, ha nem Federigo degli Alberighit. 

Bátyjai ennek miatta csúfolkodtak véle és mondották: 

- Ostoba, mit beszélsz? Miért akarod éppen ezt, ki szegény, mint a templom egere? 
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Felelte nékik az asszony: - Testvéreim, jól tudom, hogy úgy van, miként mondjátok, de én 

inkább akarok férfit vagyon nélkül, mint vagyont férfi nélkül. 

Ebből aztán bátyjai megértették gondolatját, s mivel Federigót, bármily szegény volt, igen 

derék embernek ismerték, hozzáadták az asszonyt minden vagyonával egyetemben. Federigo 

pedig látván, hogy felesége lett a hölgy, kit oly forrón szeretett, maga pedig ezen felül dús 

vagyont is lelt, most már okosabban bánt gazdagságával, s boldogan élt az asszonnyal mind 

élete fogytáig. 

 

A novella története 

 

A novella története pár mondatban összefoglalható, amint ezt Boccaccio meg is teszi az 

alcímben. A novella szövege azonban jóval több, mint a puszta mese. Az író életszerűvé 

teszi a szikár eseményeket azzal, hogy tudósít a hősök élettörténetéről, jelleméről, 

gondolatairól, ezáltal a szereplők élő, egyedi figurákká, személyiségekké válnak. A valóság 

illúzióját kelti azzal is, hogy fiktív elbeszélőt alkalmaz, aki mint valóban megtörtént esetet 

meséli el Federigho szerelmét. A puszta szerelmi történetet kikerekíti az asszony fiának 

tragikus halálával, így az emberileg árnyaltabbá válik, túlmutat a szerelem témáján. 

 

A novella témája 

 

A novella fő üzenete a mesék gyakori motívumát idézi: a hűséges szerelem elnyeri jutalmát. 

A mű témája azonban ennél gazdagabb, amire a keretelbeszélésben utal is Filoména, az 

elbeszélő. A történet bevezetésekor röviden levonja annak tanulságát, azaz a novella 

valójában illusztrációul (szemléltetésül) szolgál bizonyos élettapasztalatokra, egyfajta 

tanmese. Bizonyíték arra, hogy milyen erős hatással tud lenni a női nem a férfiakra, s arra, 

hogy az okos ember nem a vak szerencsére bízza a sorsát, hanem az eszére és a szívére. A 

történet témája tehát a kitartó szerelem egyrészt, az anyai szeretet önfeláldozó volta 

másrészt, és a felelősségtudat azok iránt, akiket szeretünk. 

 

 

A novella szerkezete 

 

A mű keretes szerkezetű, a történet elmesélése előtt a fiktív elbeszélő (Filoména) felvezeti a 

tanulságot, melynek illusztrálására szolgál a történet. A novella expozíciójában bemutatja a 

főhőst, és röviden összefoglalja előéletét, több évet mesél el egyes szám harmadik személyű 
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narrációban. A mű határhelyzete Giovanna fiának betegségével kezdődik, s a sólyom 

feláldozásával teljesedik be. A határhelyzet egyetlen nap, abból is pár óra, amit az elbeszélő 

részletesen mond el. Itt a külső események leírását felváltja a dialógus és a hősök 

gondolatainak, érzéseinek közvetítése – ez drámaivá, életszerűvé teszi az eseményeket. 

Drámaivá a feszültségkeltés teszi, hiszen csak Federigho és az olvasó tudja, hogy az a 

sólyom szolgál ebédül, ami után a kisfiú sóvárog. Ennek Giovanna számára való kiderülése 

fájdalmas csattanóként hat. A novella konklúziója lekerekíti a történetet, amely egyszerre 

tragikus és örömteli véget ér. Bár a fia meghal, Giovanna feleségül megy Federighóhoz, 

szerelmét mintegy jutalmul adja annak állhatatosságáért. A novella szerkezete még a mesék 

szerkezetét követi, a fő motívum a hős próbatétele és jutalma. 

 

Jellemábrázolás 

 

A novella terjedelme behatárolja a jellemábrázolás mélységét, az írónak csak arra van 

lehetősége, hogy a hősök legfontosabb tulajdonságait mutassa be a kiemelt határhelyzeten 

keresztül. Jellemfejlődés részletes kibontására itt nincs mód, arra a dráma és a regény 

alkalmas. A novella egy-egy jellemvonás természetét, következményeit jeleníti meg, így 

mutatva meg az egyedi történetben az általános emberit. 

 

ÖSSZEFOGLALÁS 

 

1. Miben hozott újat a reneszánsz líra? 

2. Mi Petrarca jelentősége? 

3. Nevezzetek meg reneszánsz költőket! 

4. Mi a szonett és a szonettkoszorú jellemzője? 

5. Nevezzetek meg magyar szonettkoszorút! 

6. Mi Boccaccio jelentősége? 

7. Mi a Dekameron? Hogyan épül fel? 

8. Melyek a novella jellemzői? 
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KREATÍV ÍRÁS 

Az alábbi műveket diákjaim írták a kreatív írás szakkörre. Megadtam a képet, arról kellett 

verset vagy prózát írni. 

 

Esti Bálint (10. A)  

ROMOK  

  

Mikor visszatérek a régi házhoz,  

látom, alig maradtak csak romok,  

És a házfal indáit simogatva előjönnek apám szájából  

azok a József Attila-sorok.  

Nem tudtam, mi a szegénység, gazdagok voltunk,  

bárókként éltünk még. Majd meghalt apám,  

és vele együtt egy picit én is talán.  

Meghalt József Attila, az együtt töltött percek árnyalata,  

meghalt a pénz, szegények lettünk,  

hónapokig semmit nem ettünk.  

És nem is a pénz fáj, bár jó volt, hiába,  

apámnak sokkal nagyobb a hiánya.  

A rom falát érintve újra gyerek vagyok,  

és viselem, amit viselnek a nagyok:  

a gondokat, bajokat, én tartom el anyámat;  

olyan öreg és beteg már, lépni nem tud hármat.  

A ruhát, a kalapot, azt a régi, ócska darabot…  

apámé volt egykor az is, mint a ház,  

benne a bútor, rajta az inda…  

Szeretném az időt visszatolni még ma.  

2018 
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Fenyvesi Fruzsina (11. B) 

A FAL 

 

 

Gyermekként mindig csodáltam a FAL-at.  A nyaralónktól egészen a kert végében álldogáló 

almafácskáig húzódott. Hatalmas volt. Szürke, különböző formájú kövekből építették föl. 

Minden egyes mélyedésnek külön története és jelentése volt. Elvarázsolt. Valami misztikum 

lengte körül. Nem tudom megnevezni. Nem is akarom. Mikor ránéztem, vagy netán csak a 

közelében voltam, egyszerre töltött el szomorúság és boldogság is.  

Ezzel a kettős érzéssel mostanában sem tudok mit kezdeni. Bevallom elég sokszor önt el. 

Külön-külön lenne értelme nem igaz? Meg is vallom, néha még én is bolondnak képzelem 

magam, de amikor a FAL közelében voltam, minden kétségem eloszlott. Egyszerűen nem 

volt többé már félem és kétségbeesés. A boldogság és a félelem érzésére viszont tudok most 

már magyarázatot adni. Boldogságot éreztem amiatt, hogy valami ismerős, valami állandó 

van az életemben. A szomorúságot akkor miért éreztem? Maga az elválás volt a nehéz. 

Mindig tudtam, hogy csak egy rövid ideig láthatom. Akárhány napot is töltöttem el a 

nyaralónkban (legyen az egy nap, két hét vagy akár egy hónap), mindig éreztem azt, hogy 

előbb vagy utóbb, de eljön a búcsúzás pillanata. 

 

Minden tevékenységem a FAL köré összpontosult. Gyerekként gyakran a tövében ülve 

játszottam az akciófigurámmal. Minden alkalomra kitaláltam egy-egy mentőakciót 

számukra. A történetek a végük felé valahogyan mindig a FAL-on történő mentéssel 

fejezőtek be.  

Így vagy úgy, de hőseim feljutottak a FAL-ra. Ahogy telt az idő, és lázadó tinivé váltam, 

úgy az érdeklődési köröm is megváltozott. Megkomolyodtam. Megértettem például azt is, 

miért kötődtem én annyira ehhez az építményhez. Nem változott. Ellentétben velem és 
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családommal. 

Ekkortájt történt ugyanis az, hogy anyám otthagyta apámat egy másik férfiért. A „férfi” 

nem is a megfelelő szó. Családzúzó, szilánkokra törő már megfelelőbb lenne. A lényeg az, 

hogy a FAL maradt az egyetlen biztos pont az életemben. Pontosabban stabil pont. A 

tövében kezdtem el azt a történetet megalkotni, ami miatt ön is meghívott az interjúra. -

fejezte be mondandóját Andrósi Kelemen, író. 

-Értem. Köszönöm szépen az őszinte választ. Most már értem, hogy miért található minden 

egyes könyvborítóján egy fal a háttérben. Annyit elárulna nekem még, hogy miért beszél a 

kerítésről múlt időben? -  kíváncsiskodott az újságírónő. 

-Mert a FAL-at lerombolták- sóhajtotta szomorúan Andrósi. 

2018 

 

 

 

 

FELADAT: Írjatok verset vagy novellát valamelyik képre. Mindkettő híres magyar festők 

műve, de ez ne befolyásoljon benneteket! 
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A reneszánsz dráma 

 

Az Erzsébet kori angol színház 

A 16. század előtt nem voltak színházak Angliában. A középkorban, mint mindenhol 

Európában, az egyház tiltotta a világi színjátszást. Egyedül a vallásos előadások, az ún. 

moralitások és misztériumjátékok léteztek, amelyek keresztény ünnepekhez kapcsolódtak. A 

késő középkorban ezek elvilágiasodtak, s az egyház betiltotta őket. Kialakultak a bolond-

ünnepek, amelyeket decemberben, a katedrálisok előtt rendeztek, főleg diákok részvételével. 

Ezeken bolond-papokat, pápákat választottak, és kifigurázták a prédikációkat. Ezek voltak a 

szaturnáliák. (Egy ilyen vigasságot örökít meg Victor Hugo A párizsi Notre Dame című 

regényében.) 

Az Erzsébet kori színház gyökerei a késő középkori 

színjátszásra nyúlnak vissza, de forrása még a 

reneszánsz commedia dell’arte. (Erről később 

tanulunk.) Az első vándortársulatok városról 

városra jártak, és piactereken, illetve 

vendégfogadókban játszottak. A reneszánsz 

korában nagy igény volt a nyilvános 

szórakoztatásokra, a színjátszás egyre népszerűbbé 

vált az emberek között. A királyi udvar támogatta a színtársulatokat, de a puritán városatyák 

tiltották, a színházat a „bordély nyitányának” tekintették. Ezért volt az, hogy a későbbi 

színházak a cityn kívül, London belvárosától nyugatra épültek fel.  

Az első állandó színházak az 1570-es években 

jöttek létre. Ezek speciálisan tervezett épületek 

voltak, amelyeknek a belső felépítése a 

vendégfogadók szerkezetét utánozta. Kétfajta 

színház jött létre: a közszínház és a magánház. 

A közszínházak nyitottak voltak, amelyek 

főleg a köznépnek játszottak, míg az 

arisztokrácia a zárt magánházakat látogatta.  

 

Shakespeare közszínháza, a Globe 1599-ben épült, rekonstruált változata ma megtekinthető 

Londonban. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Commedia_dell%E2%80%99arte
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Az angol színház nyitott épület, kör alakú 

udvarral a közepén, amely kb. 25 méter 

széles. Az udvart általában háromemeletnyi 

balkon övezte. A nézők többsége az 

udvaron állt, amelyre benyúlt a színpad első 

része, az ún. platform, itt adták elő a 

szabadtéri jeleneteket. E mögött volt a belső 

színpad, fölötte az erkély, ahol a magasban játszódó jeleneteket adták elő. Díszlet és függöny 

nem volt, csak néhány kelléket alkalmaztak (kardot, fáklyát). Csak férfiak játszottak, a női 

szerepeket fiatal fiúk alakították. A jelmezekkel nem törekedtek korhűségre, a színészek a 

kor divatja szerint öltöztek. A korabeli darabokat nem osztották felvonásokra, a jelenetek 

gyorsan követték egymást. 

 

Az Erzsébet kori színház már gazdasági vállalkozás volt, a nézők belépti díjat fizettek, a 

bevétel felét osztották szét a színészek között, a másik feléből tartották fenn a színházat. A 

színház fizette a drámaírót, a darabok az ő tulajdonukat képezték. A repertoár (műsor) 

állandóan változott, a színházaknak minden délután más-más darabot kellett játszaniuk, ez 

évente 30-40 drámát jelentett. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Globe ma, Londonban 
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WILLIAM SHAKESPEARE 

(1564-1616) 

 

William_Shakespeare, drámaíró és költő, Stratford-

upon-Avonban született. Apja kesztyűkészítő mester és 

békebíró volt. Nagyon keveset tudunk tanulmányairól, 

életében sok a fehér folt, mert kevés feljegyzés maradt 

fenn róla. Tizennyolc évesen megnősült, feleségül vette 

a nála jóval idősebb Anne Hathawayt, akitől négy 

gyermeke született. Egyszer csak hirtelen eltávozott 

Stratfordból, otthagyta családját, és csak évek múlva 

tűnt fel a neve Londonban. A kezdő íróról semmit sem 

tudunk, az első utalást rá, mint színházi emberre egy 

pamfletben találjuk, amelyben a „shakescene” (színpadrázó) gúnynévvel illetik. Addigra a 

londoni színházi élet egyik jelentős figurájává vált, és a Lord Kancellár társulatának fő 

emberévé. Ez a társulat lett később London vezető társulata, s foglalta el a Globe színházat 

1599-ben. Shakespeare divatos szerző lett, darabjaival nagy sikereket aratott. Hírneve 

csúcsán azonban, ugyanolyan hirtelen, ahogyan annak idején eltűnt Stratfordból, 

visszaköltözött szülőhelyére, élete hátralévő részét ott töltötte.  

 

Életében kevés művét nyomtatták ki, kivéve szonettjeit. Darabjainak a fele jelent meg 

nyomtatásban, csak halála után, barátai rendezték sajtó alá műveit, így jelent meg az első 

Shakespeare-kiadás 1623-ban, amit Első Fólióként tartanak számon. 

 

A 19. századtól kezdődően kételyek merültek fel Shakespeare szerzőségét illetően, néhány 

kritikus amellett érvelt, hogy nem a stratfordi Shakespeare írta a darabokat, hanem egy 

művelt arisztokrata, esetleg a filozófus Francis Bacon. A kérdés máig izgatja a tudósokat, 

időnként újabb elméletek látnak napvilágot a shakespeare-i darabok hitelességét illetően. 

Ugyanakkor ellenérvként felhozhatjuk, hogy Ben Jonson, Shakespeare barátja, szintén 

drámaíró, az Első Folióban az „avoni hattyúnak” nevezi őt. Csak tudta, kiről beszél. Nincs 

bizonyítékunk, hogy megkérdőjelezzük a stratfordi Shakespeare szerzőségét és zsenijét. 

 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/William_Shakespeare
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Művei 

 

Shakespeare írói munkásságának három korszakát különíthetjük el. A dráma minden 

műfajában írt, írt vígjátékot, tragédiát, ezen belül királydrámákat, filozofikus mesejátékot. 

 

Korai drámái: Szentivánéji álom, (Arany János ford.); Ahogy tetszik, Rómeó és Júlia 

(Kosztolányi Dezső ford.)  

Középdrámák: Julius Caesar, Hamlet, (Arany János ford.); Lear király, Othello, 

III.Richárd, IV. Henrik 

Kései drámák: Téli rege, A vihar (Fábri Péter ford.) 

 

 

 

A shakespeare-i dráma jellemzői 

 

Hagyomány és újítás 

A shakespeare-i művek a klasszikus dráma második korszakának remekművei, amelyek a 

görög színjátszásban kialakult hagyományt újítják meg. Míg a görög dráma végzetdráma, és 

szorosan kötődik a mitológiához, Shakespeare műveiből már eltűnik a mitológia és a kar, 

egy új drámatípust hoz létre, a jellemdrámát, amelynek cselekményét a különböző 

jellemekből fakadó konfliktusok mozgatják.  

 

Jellemábrázolás 

A shakespeare-i hős már hús-vér figura, aki maga irányítja életét, árnyaltan megrajzolt 

jellem, pozitív és negatív tulajdonságait egyaránt felvillantja a szerző. A szereplők jellemét 

fokozatosan bontja ki, jelenetről jelenetre gazdagítja, a teljes kép csak a dráma végére alakul 

ki róluk. Shakespeare már alkalmazza a jellemfejlődést, hősei a cselekmény során változnak, 

személyiségük az események hatására átalakul. 

 

A karaktereket indirekt (közvetett) módon, szavaikon és tetteiken keresztül jellemzi. Az 

indirekt jellemábrázolás eszközei a következők: 

 a hőst leginkább jellemző vonás tetteiben tükröződik, abban, amit egy adott 

helyzetben tesz, vagy esetleg nem tesz 

https://mek.oszk.hu/04500/04553/html/magyar.htm
https://mek.oszk.hu/00400/00492/00492.htm
https://mek.oszk.hu/00400/00486/00486.htm
https://mek.oszk.hu/00400/00483/00483.htm
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 a hősről kialakult képet alakítják és módosítják a többi szereplő dialógusai, róla 

kialakult véleményük 

 a hőst közvetetten jellemzik szavai, beszédstílusa, a másokkal folytatott dialógusai, 

az, amit mond, s az is, amit elhallgat 

 a hős monológja is színezi jellemét, abból ismerjük meg gondolatait, belső világát 

A shakespeare-i hős tehát kívül-belül részletesen megrajzolt személyiség, határozott 

értékrenddel bíró egyéniség. 

 

Drámaszerkezet 

 

Shakespeare a görög drámában kialakult cselekményszerkezetre építi műveit, a drámai harc 

öt fokozaton keresztül formálódik, és katarzissal zárul. 

1. feszültségkeltés 2. kibontakozás 3. bonyodalom 4. tetőpont 5. megoldás 

Ez a drámatípus a drámai harcra épül, a főhős és környezete között kialakuló konfliktusra, 

amelyben értékrendek ütköznek egymással. A cselekményt a cselekvő hősök viszik előre, az 

ő, konfliktust szülő tetteiket próbálják fékezni a mérlegelő hősök. A művek idősűrítésre 

épülnek, a cselekmény mozgalmas, dinamikus. Van azonban más szerkezetű műve is, 

például a Szentivánéji álom, amelyet többszintes drámának nevezünk, mert a cselekményben 

különböző világszintek (valóság és fantasztikum) váltakoznak. Ilyen többszintes dráma 

(shakespeare-i hatásra) Vörösmarty Mihály Csongor és Tündéje. A shakespeare-i drámákban 

eredetileg nem volt felvonás, csak jelenetek láncolata, az öt felvonásos beosztás az utókor 

műve. 

 

Stílusa, hangneme 

 

A shakespeare-i drámák népszerűségének nemcsak a kiváló jellemábrázolás, a dinamikus 

cselekmény az oka, hanem az író expresszív stílusa is. A shakespeare-i hősök sokat és 

színesen beszélnek, a szöveg költői eszközökben gazdag, gyakran él a képes (metaforikus) 

beszéddel, a szójátékokkal. A drámák hangneme összetett, tragikum és komikum gyakran 

keveredik egymással, a vígjátékokat néha tragikus felhangú, a tragédiákat komikus jelenetek 

árnyalják. 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

1. Hogyan alakult ki a reneszánsz angol színjátszás? 

2. Milyen mintára épültek az Erzsébet kori állandó színházak? 

3. Hogyan épült fel a színpad? 

4. Hogyan zajlottak az előadások? 

5. Mit tudtok Shakespeare-ről? 

6. Mi jellemzi a shakespeare-i drámát? 

7. Soroljatok fel Shakespeare-drámákat, és magyar fordítókat! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vass Judit irodalom 9  

  

160  

  

SHAKESPEARE: HAMLET 

Nádasdy Ádám fordítása 

szemelvények, feladatok 

  

 

SZEREPLŐK  

  

CLAUDIUS, Dánia királya  

GERTRUD királyné, Claudius felesége, 

Hamlet anyja  

HAMLET, Dánia hercege, az előző 

király fia,  

Claudius unokaöccse  

SZELLEM, Hamlet apjának szelleme  

POLONIUS, állami főtanácsos  

LAERTES, Polonius fia  

OPHELIA, Polonius lánya, Hamlet 

szerelme  

HORATIO, szegény diák, Hamlet barátja  

ROSENCRANTZ és GUILDENSTERN 

Hamlet régi iskolatársai  
 

 

  

  

MARCELLUS, tiszt  

BERNARDO, tiszt  

FRANCISCO, katona 

ELSŐ SZÍNÉSZ,  

a betétdarabban 

SZÍNÉSZKIRÁLY 

SZÍNÉSZ  

KIRÁLYNÉ  

SÍRÁSÓK  

FORTINBRAS, norvég herceg, az előző 

norvég király fia  

  
 

  

A TÖRTÉNET:  

  

Idő: Késő középkor  

Hely: Dánia, Helsingőr, a királyi udvar  

  

Előzmény: Dánia királya, az idősebb Hamlet meghalt.  Fia, az ifjú Hamlet a wittenbergi 

egyetemen tanul Németországban, apja temetésére érkezik haza. A temetés után pár héttel a 

halott király testvére, Claudius elveszi feleségül az özvegyet, Gertrudot. Hatalmas dáridót 

rendeznek. Közben a királyi vár őrei éjszakánként látják megjelenni a halott király 

szellemét. (Az elhunyt még korábban párbajt vívott a norvég királlyal, akinek a fia, 
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Fortinbras Hamlet halálhírére megindul Dánia ellen, hogy visszaszerezze elveszített 

földjeit.)  

 

Olvassátok el az első felvonás alábbi részleteit, és válaszoljatok a kérdésekre!  

Első szín:  

1. Milyen babonák kapcsolódnak az éjfélhez?  

2. Hogyan reagál Horatio a Szellem megjelenésére? Hisz benne?  

3. Miért izgatottak az őrök? Milyen a hangulat Dániában?  
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 ELSŐ FELVONÁS ELSŐ SZÍN  

  

A helsingőri vár bástyája. Jön 

Francisco és őrt áll. - Jön 

Bernardo  

BERNARDO Ki az?  

FRANCISCO Előbb te mondd meg! Állj! 

Halljam: ki vagy? BERNARDO Éljen a 

király! FRANCISCO Bernardo?  

BERNARDO Ő.  

FRANCISCO Pontos vagy, itt a váltás 

ideje. BERNARDO Most ütött éjfelet. 

Menj, Francisco, aludj.   

FRANCISCO Köszönöm, rám fér. 

Iszonyú hideg van, és nekem szúr a 

szívem.  

BERNARDO Nyugodtan telt az őrség? 

FRANCISCO Egér se mozdult.  

BERNARDO Jó éjszakát.  

Ha látod Horatiót és 

Marcellust, a társaimat, szólj, 

hogy jöjjenek már.  

FRANCISCO Azt hiszem, hallom őket.  

Jön Horatio és Marcellus 

Állj, ki vagy?  

HORATIO Jó hazafiak.  

MARCELLUS Dán alattvalók.  

  

FRANCISCO Kívánok jó estét.  

MARCELLUS Neked is, közlegény. Ki 

váltott föl? FRANCISCO Bernardo van 

helyettem. Jójszakát. (El)  

MARCELLUS Hahó, Bernardo!   

BERNARDO Ki van ott? Horatio? 

HORATIO Egy darabja.  

(Kezét nyújtja ) BERNARDO Na, üdv, 

Horatio, üdv, jó Marcellus. HORATIO 

Mondd, ma is megjelent az a... dolog? 

BERNARDO Nem láttam semmit. 

MARCELLUS Horatio szerint csak 

képzelődünk: nem hajlandó i g a z n a k 

elfogadni, hogy borzalmasat láttunk, 

kétszer is.   

Ezért kértem, hogy tartson ma 

velünk, őrködjünk együtt egész 

éjszaka,  hogy ha megint jönne 

a látomás,  elhiggye végre, 

szólítsa meg.  

HORATIO A fenét, úgyse 

jön. BERNARDO Na, ülj 

csak le, a király 

testőrségének tagjai hadd 

ostromoljuk füled sáncait, 

hátha leomlana , és 

elhiszed, hogy kétszer 

láttuk már.  

HORATIO   

Jó, leülünk, és meghallgatjuk Bernardo 

meséjét. BERNARDO Múlt éjszaka,  

mikor ott fönt az a nyugati 

csillag odáig ért a fényes égi 

úton, ahol most izzik, Marcellus 

meg én (az óra éppen egyet 

ütött)  

Jön a Szellem MARCELLUS Várj, 

maradj csöndben! Nézd, itt jön megint.  
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BERNARDO Pont olyan, mint a most 

meghalt király.  

MARCELLUS Te művelt vagy, beszélj, 

Horatio!  

BERNARDO Mint a király! Ugye, 

Horatio?  

HORATIO Igen. Belém nyilall a félelem.  

BERNARDO Egy szóra vár.  

MARCELLUS Kérdezd, Horatio!  

HORATIO (a Szellemhez) Mi vagy te, aki 

bitorlod az éjjelt, és bitorlod a hősi alakot, 

melyben az eltemetett dán király járt 

valaha? Az égre mondom: szólj! 

MARCELLUS Megbántódott.  

BERNARDO Látjátok? Elvonul. 

HORATIO Maradj, beszélj; követelem: 

beszélj! Szellem el MARCELLUS 

Elment, nem válaszol.  

BERNARDO Horatio, sápadt vagy, és 

remegsz. Ugye hogy több, mint puszta 

képzelet? Mit gondolsz róla?  

HORATIO Isten látja lelkemet, hogy el se 

hinném, ha nem volna rá hiteles tanú a két 

szemem. […] Hogy konkrétan mi ez, azt 

nem tudom, de tágabb összefüggésben, 

szerintem, valami új, országos bajt jelez.  

MARCELLUS Na, üljünk le; mondja 

meg valaki, mért kell nekünk szigorú 

őrködéssel a lakosságot éjjel is figyelni. 

Mért öntenek rézágyúkat naponta, és 

hozzák be a hadianyagot?  

[…]  

HORATIO Megmondom én.  

 …most a forrófejű ifjabb Fortinbras 

összekapart ott fönt, Norvégiában 

egy csapatot elszánt kalandorokból: 

… hogy visszavegye tőlünk nyers 

erővel és kényszerrel az összes 

tartományt, mit apja elveszített. 

Énszerintem ez az oka  

[…]  

Jön a Szellem  

Csend! Nézzétek csak, itt jön már 

megint.  

Elé állok, ha meg is öl.  

A Szellem széttárja a karját 

Megállj! Ha van hangod, ha 

képes vagy beszélni, szólj 

hozzám!  

Ha volna bármilyen tisztes 

teendő, mellyel megadhatom 

nyugalmadat, szólj hozzám!  

Ha ismered hazád vészes 

jövőjét, mely - ha megtudjuk 

- elkerülhető, hát szólj!  

Vagy ha a föld mélyébe 

összehordtál életed során 

rablott kincseket, és azért jársz 

kisértet módra itt, szólj róla, ne 

menj el! Megszólal a kakas 

[…]  

Szellem el  

[…]  

MARCELLUS Eltűnt, mert kukorékolt a 

kakas. Mondják, hogy amikor közeledik 

az Üdvözítő születése napja, a kakas 

egész éjjel énekel. Olyankor - állítólag - 
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nincs kísértet, tiszták az éjszakák: se ártó 

csillag, se boszorkány, se tündér nincs 

hatással, oly szent és magasztos az az idő. 

HORATIO Hallottam én is; részben 

hiszem is. De nézd, a hajnal vörös 

köpenyében ott jár kelet felől a 

dombokon. Elég az őrködésből; azt 

javaslom, meséljük el az itt látottakat az 

ifjú Hamletnek - lefogadom, hogy őhozzá 

majd szól a néma szellem.  

[…]  

Mind el  

   

Második szín:  

4. Ki a jogos trónörökös?  

5. Ki és mivel tűnik ki a teremben?  

6. Mivel magyarázza Claudius a 

hirtelen esküvőt?( KIRÁLY Bár 

friss még az emléke drága 

bátyánk…)  

7. Milyennek tűnik az új király? 

Melyek az első intézkedései?  

8. Milyen a hangulata Claudius és 

Hamlet, a királyné és Hamlet 

párbeszédének?  

Mit jelentenek az alábbi 

metaforák?  felhő, napfény, 

éjfekete szín, por  

9. Miért ellenséges velük Hamlet?  

10. Miért nem engedi Claudius vissza 

Hamletet Wittenbergbe?  

11. Mire panaszkodik Hamlet a 

monológban?  

  

  

MÁSODIK SZÍN  

A palota nagyterme.  

Jön Király, Királyné, Voltemand, 

Cornelius,  

Polonius,Laertes, Hamlet (feketében), 

tanácsosok, mások  

  

KIRÁLY Bár friss még az emléke drága 

bátyánk, Hamlet halálának, s úgy illenék, 

hogy szívünk gyászt viseljen, s földjeink 

nagy, közös homlokát bánat redőzze - a 

józan ész az érzelmet legyűri: míg őrá  

bölcs bánattal gondolunk, már 

megemlékezünk magunkról is. 

Ezért döntöttük el, hogy nőül 

vesszük volt sógornőnket, immár 

hitvesünket, e háborús királyság 

özvegyét; s a boldogságot 

mintegy visszafojtva, hol 

csillogó, hol könnyben úszó 

szemmel, örülve gyászban, sírva 

esküvőn, egyensúlyozva kéj és 

kín között elvettük őt. Ehhez nem 

nélkülöztük az önök bölcs és 

bőkezűn adott tanácsait. 

Köszönet mindenért. Menjünk 

tovább. Az ifjú Fortinbras […] 

örökké zaklat minket és üzenget, 

hogy adjuk föl a tartományokat, 

amik az apjáról - a jog szerint - 

vitéz bátyámra szálltak. Róla 

ennyit. Mármost azért kérettem 
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önöket, mert írni fogunk a norvég 

királynak, ki nagybátyja az ifjú 

Fortinbrasnak, rokkant öreg, és 

nyilván mit se hall unokaöccse 

tervéről; megírjuk, hogy tiltsa 

meg az új adók szedését, a 

toborzást, végtére is az ő 

alattvalói. Elküldjük tehát önt, 

Voltemand, és önt, Cornelius, az 

öreg norvéghoz üdvözletünkkel; 

csak annyi felhatalmazást adunk, 

hogy megbeszéljék mindazt a 

királlyal, amennyit ez az írás 

felölel. Röpítse útjukon a 

kötelesség.  

CORNELIUS és VOLTEMAND  

A szolgálat a legszebb kötelesség. 

KIRÁLY Kétségkívül. Szerencsés 

jó utat. Voltemand és Cornelius el  

No és, Laertes, mi újság veled? Egy 

kérésről volt szó: mi az, Laertes? Ha bárki 

okkal szól a dán királyhoz, azt meghalljuk. 

Mit kérsz, kedves Laertes? Még ki se 

mondtad, én már megadom. […] 

LAERTES Felséges úr, engedje meg: 

Párizsba visszamennem, mert bár örömmel 

jöttem Dániába, hogy koronázásán jelen 

legyek, bevallom: most, hogy tisztemet 

leróttam, a vágyaim megint Párizsba 

húznak - kérem, hogy kegyesen bocsásson 

el. KIRÁLY Apád tud erről? Szólj, 

Polonius! POLONIUS Felség, szívós 

munkával kifacsart egy kelletlen 

jóváhagyást belőlem. A kérését így 

megpecsételem. Adj, kérlek, engedélyt, 

hogy elutazzon. KIRÁLY Élvezd csak, 

Laertes, az ifjúságot, tehetséged és 

vágyaid szerint.  

De te, Hamlet: öcsém, sőt már fiam - 

HAMLET Édes öcséd és keserű fiad.  

KIRÁLY Mért vagy még mindig felhőbe 

borulva?  

HAMLET Dehogy, felség, sok is nekem a 

napfény. KIRÁLYNÉ Hamlet, vesd le az 

éjfekete színt, és nézz baráti szemmel 

Dániára. Nem kell örökké, szemedet 

lesütve, hős apádat keresni lent a porban. 

Hisz köztudott, hogy meghal, ami  

él: mulandóságból öröklétbe tér. 

HAMLET Igen, felség, ez köztudott. 

KIRÁLYNÉ Ha így van, mért látszik 

furcsának a te szemedben? HAMLET 

„Látszik", felség?... Az is! Nekem nincs 

„látszik".  

Se ez a sötét köntös, jó anyám, se a 

szokásos komor gyászruhák, se erőltetett 

sóhajok szele, nem, se a szemek áradó 

folyói, se elgyötört arcok mutogatása - a 

bánat semmilyen jele, alakja engem ki 

nem fejez. Ez csupa látszat, mert ilyesmit 

el lehet játszani. De bennem az van, amit 

sose látnak - a többi: dísz, csak kelléke a 

gyásznak. KIRÁLY Megindító, és tiszta 

szívre vall, Hamlet, hogy apádat őszintén 

gyászolod, de apád is elvesztett egy apát, 

és az a sajátját - utódaik fiúi dolga, hogy 

egy darabig sirassák őket. No de 
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makacsul kitartani a gyászban: ez bizony 

eretnek csökönyösség, férfiatlan; az  

éggel dacoló jellemre vall,  

[…]  

Hát dobd a földre a terméketlen 

gyászt, végy minket úgy, mint új 

apádat; lássa a világ, hogy 

trónunkhoz legközelebb te vagy, s 

mint legédesebb apa a fiát, én nem 

kevésbé példás szeretettel halmozlak 

el. De azt a tervedet, hogy 

Wittenbergbe visszamenj tanulni, 

nos, azt sajnos nem tudjuk 

támogatni; nagyon kérünk, gondold 

át, és maradj féltőn gondoskodó 

szemünk előtt mint főemberünk, 

rokonunk, fiunk. KIRÁLYNÉ Ne 

hagyd anyádat könyörögni, Hamlet.  

Tedd meg, hogy itt maradsz, és 

nem mész Wittenbergbe.  

HAMLET Úgy teszek, asszonyom, ahogy 

kívánja.  

KIRÁLY Na, ez már kedves, okos 

felelet. Légy itthon, velünk. - 

Menjünk, asszonyom.  

Hogy Hamlet ilyen szépen egyetért, 

a szívem mosolyog. Erre iszunk, és 

ahányszor koccint a dán király, a 

nagyágyú dörögjön föl az égre, 

hogy áldomáskor odafönt a felhők 

visszhangozzák a dörgést. 

Mehetünk.  

Fanfár. Mind el, kivéve Hamletet  

HAMLET Hogy mért nem olvad szét a 

mocskos húsom, és bomlik cseppjeire, 

mint a gőz?! Vagy engedné az 

Örökkévaló az öngyilkosságot! Ó , 

Istenem! Milyen sivár, értelmetlen, üres 

a világ minden dolga a szememben! 

Pfúj, undorító! Elgazosodott, burjánzó 

kert, ahol magvát érleli  

a büdös gyom. Hogy idáig 

jutottunk! Csak két hónapja halt 

meg - annyi sincs -, kiváló király - 

hozzá képest ez, mint Apollóhoz 

képest egy szatír. Anyámat úgy 

szerette, még a szélnek se engedte, 

hogy arcát túl erősen simítsa végig.  

Mért muszáj nekem ezekre 

emlékezni? Es anyám úgy csüngött 

rajta, mint az éhező, örök 

étvággyal; egy hónapra rá - ne 

tudjam - állhatatlanság, nőnemű 

vagy! - egy szűk kis hónap; még el 

se kopott a cipő, melyben apámat 

temette, mint Niobé, zokogva - 

igen, ő - de hát az értelmetlen állat 

is tovább siratná - nagybátyámhoz 

ment, apám öccséhez - aki úgy 

hasonlít apámra, ahogy Herkulesre 

én. Egy hónap telt el, mikor még a 

só ki sem tisztult vörösre sírt 

szeméből, és férjhez ment. Ez bűn, 

ez a sietség! A meggyalázott 

ágyba így rohanni! Nem jó, és 

semmi jóra nem vezet. De 
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szenvedj, szívem, mert hallgatni 

kell.  

  

Második szín / folytatás  

12. Milyen Hamlet és Horatio 

kapcsolata?  

13. Hogyan reagál Hamlet a Szellem 

hírére?  

  

  

  

Jön Horatio, Marcellus, Bernardo  

  

HORATIO Üdvözlet, fenség!  

HAMLET Üdvözlet - te vagy?!  

Horatio! Vagy talán rosszul látok?  

HORATIO Én vagyok, fenség, 

legszegényebb szolgád.  

HAMLET Barátom vagy; a szolgád én 

vagyok. De hogyhogy itt vagy 

Wittenbergből, mondd? (Marcellushoz) 

Marcellus! MARCELLUS Jó uram. 

HAMLET Üdvözöllek. (Bernardóhoz) 

Jó estét  

neked is. -  

(Horatióhoz) De tényleg, hogyhogy itt 

vagy Wittenbergből? HORATIO 

Lógok az iskolából, jó uram. 

HAMLET Az ellenséged se mondjon 

ilyet, és te se bántsd azzal a fülemet, 

hogy rábízol egy önmagadra nézve 

kínos beismerést. Nem vagy te lógós.  

Szóval, mi dolgod van itt 

Helsingőrben? Majd megtanítunk inni, 

amíg itt vagy.  

HORATIO Fenség, látni akartam apád 

temetését.  

HAMLET A diáktársunkkal nem 

gúnyolódunk!  

Talán inkább az anyám esküvőjét.  

HORATIO Hát tény, fenség, az is megvolt 

hamar.  

HAMLET Így gazdaságos. A halotti torról 

a maradék jó volt az esküvőn.  

Lássam inkább gyilkosomat a 

mennyben, csak azt a napot ne, 

Horatio.  

Apám - mintha látnám apámat -  

HORATIO Hol, fenség?  

HAMLET Lelkemben, Horatio. 

HORATIO Láttam őt egyszer: 

nagyszerű király volt.  

HAMLET Igazi férfi, mindig, mindenütt; 

ilyennel többé nem találkozom.  

HORATIO Fenség, azt hiszem, tegnap 

láttam őt.  

HAMLET Láttad? Kit?  

HORATIO Fenség, apádat, a királyt.  

HAMLET Apámat, a királyt? 

HORATIO Tartsd féken az 

ámuldozásodat figyelmes füllel, 

míg előadom - e két ember 

tanúskodása mellett - ezt a csodát.  

HAMLET Úristen, mit beszélsz?  

HORATIO Két egymás után 

következő éjjel Bernardo 
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Marcellusszal őrködött; éjfél után, 

üres, halotti csendben a következő 

történt: egy alak, mint jó apád, talpig 

fölfegyverezve, megjelenik, és 

büszke lassusággal előttük elmegy. 

[…]  

HAMLET De hol volt?  

MARCELLUS Fenség, a bástyán, ahol 

őrködünk.  

HAMLET És nem szóltatok hozzá? 

HORATIO Én igen,  

de választ nem adott. Illetve 

egyszer a fejét fölemelte, s 

valahogy úgy mozdult meg, 

mint aki szólni fog. De pont 

akkor a kakas kukorékolt, és 

erre a jelenség összerezzent, és 

eltűnt előlünk.  

HAMLET Nagyon fura. 

HORATIO Fenség, az életemre: 

színigaz. Úgy véltük, szolgálati 

kötelesség, hogy tudassuk veled.  

HAMLET Jól van, fiúk. - Azért 

nyugtalanít...  

Ma éjjel is ti vagytok? 

MIND Mi vagyunk.  

HAMLET Páncélban, azt mondod?  

MIND Páncélban, igen.  

HAMLET Tetőtől talpig?  

MIND Fenség, a feje búbjáig.  

HAMLET Akkor nem láttátok az arcát?  

HORATIO De, mert a rostélyát föltolva 

hordta. HAMLET Hogy nézett, komoran?  

HORATIO Inkább szomorú volt, mint 

haragos.  

HAMLET Sápadt vagy vörös?  

HORATIO Nagyon sápadt.  

HAMLET Es folyton rátok nézett?  

HORATIO Állandóan.  

HAMLET Ott kellett volna lennem.  

HORATIO Megzavarodtál volna. 

HAMLET Azt hiszem. […]  

Én is jövök ma éjjel, hátha 

járkál megint.  

HORATIO Biztos, hogy fog.  

HAMLET Ha hős apám alakját ölti föl, 

én megszólítom, még ha a pokol 

bömbölne is, hogy hallgassak. Barátok, 

ha eddig sikerült titkolnotok, 

hallgassatok továbbra is felőle; és bármi 

történik ma éjszaka, a nyelvetek soha ne 

tudjon róla. Köszönöm, hogy szerettek. 

Isten áldjon. A bástyán leszek tizenegy 

után.  

MIND Fenség, öröm, hogy szolgálunk 

neked.  

HAMLET Hogy szerettek. Mint én is. 

Menjetek. Horatio, Marcellus, Bernardo 

el Apám szelleme - fegyverben! Itt baj 

van.  

Valami gaztett. Csak már lenne éjfél! 

Addig ülj nyugton, lelkem. A gonoszság 

napfényre  

jön, leplezze bár egy ország. (El)  
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HARMADIK SZÍN  

Polonius, a főtanácsos házában 

vagyunk. Fia, Laertes indul vissza 

Párizsba. Elbúcsúzik Opheliától, a 

húgától, majd apjától.  

  

14. Mire figyelmezteti Laertes 

Opheliát Hamlettel 

kapcsolatban?  

15. Milyen tanácsot ad húgának?  

16. Milyen tanácsokat ad Polonius 

Laertesnek? (Milyen ember 

legyen?)  

17. Miért tiltja el Hamlettől 

Polonius Opheliát?  

18. Milyennek tűnik Ophelia? 

Hogyan beszél Hamletről?   

  

  

  

HARMADIK SZÍN  

Szoba Polonius házában. Jön Laertes és 

Ophelia LAERTES A holmim a hajón 

van. Ég veled. Húgocskám, […] halljak 

felőled. OPHELIA Nem kell mondanod. 

LAERTES És kérlek, Hamlet 

udvarolgatását tekintsd szeszélynek, játszi 

lobbanásnak,  friss ibolyának az ifjú 

tavaszban, mely gyors, édes - de hervad is 

hamar, egy percnyi illat, kis szórakozás, de 

nem több.  

OPHELIA Semmi több? LAERTES 

Többre ne tartsd.[…] Most talán szeret, 

és nem szennyezi hátsó gondolat 

szándéka tisztaságát. De vigyázz: ő 

nagy ember, nem dönthet egyedül. 

Megköti őt, hogy hova született; nem 

cselekedhet úgy, mint a közember, 

saját feje szerint mert választásán a 

teljes állam egészsége múlik.[…].  

Mérd föl, hogy jó híredből mit 

veszíthetsz, ha mindent elhiszel, amit 

dalol, vagy megszédülsz, és 

kincsesházadat tolakodása előtt 

megnyitod. Vigyázz, Ophelia, nagyon 

vigyázz: maradj hátra érzelmeid 

mögött, kívül a vészes vágy lőtávolán. 

Tékozló lesz a legszerényebb lány is, 

ha szépségét a Holdnak fölfedi.   

[…]  

OPHELIA A tanításod, mint szigoru 

őr, vigyáz majd szívemre. De, drága 

bátyám, ne tégy úgy, mint az álszent 

prédikátor, aki nekem sziklás 

ösvényt mutat, míg ő maga pöfeteg 

élvezettel a gyönyör rózsás útján 

andalog, saját szavát feledve.  

LAERTES Csak ne félts. Na, elkések.  

Jön Polonius  

De éppen jön apám.  

[…]  

POLONIUS Még itt, Laertes? Futás a 

hajóra! A  

szél ott ül vitorlád vállain, csak rád 

várnak. Gyere, megáldalak. És ezt a 

néhány szabályt az eszedbe jól vésd 

bele. Amit gondolsz, ne mondd; s ne 



Vass Judit irodalom 9 

 

170 

 

váljon tetté a gyors gondolat. Légy 

közvetlen, de sose közönséges; aki 

hűséges, kipróbált barát, azt acélos 

kapoccsal fűzd magadhoz, de óvd a 

markod attól, hogy kezet rázz minden 

jöttment, nagyszájú hősködővel. A 

vitát kerüld; ha kell, úgy vitatkozz, 

hogy ellenfeled máskor elkerüljön. 

Hallgass meg mindent, s ne hallasd a 

hangod, fogadd a kritikát, s tartsd meg 

a magadét. Öltözködj finoman, míg 

futja pénzed, de feltűnő ne légy, csak 

elegáns; - mert a ruha jellemzi 

viselőjét, s ebben a franciák legjobbjai 

páratlan biztonságú mesterek. 

Kölcsönt ne kérj, és ne is adj soha, 

mert gyakran eltűnik pénz és barát; ha 

meg te kérsz, az pazarlásba visz. Ami 

a legfőbb: ne hazudj magadnak, ebből 

következik (mint éj a napra), hogy 

másnak se fogsz hazudni soha.  

Isten veled; és szívleld meg szavam.  

LAERTES Búcsúzom tisztelettel, jó apám.  

[…]  

POLONIUS Miről beszéltetek, Ophelia?  

OPHELIA Hát... valamit Hamlettel 

kapcsolatban.  

POLONIUS Kérlek, jó, hogy eszembe jut. 

Azt hallom, újabban sok idejét tölti veled 

kettesben, és te mindig nagylelkűen 

viszonzod a figyelmét. Ha így van - 

márpedig szóltak nekem, hogy így van -, 

akkor meg kell mondanom: te nem 

viselkedsz olyan okosan, ahogy apád és jó 

híred kivánná. Mi van köztetek? Halljam 

az igazat! OPHELIA Az van, apám, hogy 

többször biztosított a vonzalmáról.  

POLONIUS A „vonzalom"!... Te 

képzelődő bakfis, te sületlen - nincs 

veszélyérzeted?! Te elhiszed, amiről 

„biztosít"?  

OPHELIA Én nem tudom, hogy mit 

higgyek, apám. POLONIUS Na, kérlek, 

megtanítlak. Kisgyerek vagy, mert efféle 

„biztosítékokat"  

készpénznek vettél. Többet követelj! 

Biztosítsd be magad - vagy engem 

fogsz  

[…]bolondságodról biztosítani. 

OPHELIA De apám, ő a legúribb 

modorban ostromol szerelmével.  

POLONIUS Modor! Persze, modora: van. 

Eredj már!  

OPHELIA És igen, az ég szent 

esküivel meg is erősítette szavait.  

POLONIUS Aha, csapdák a kisrigónak. 

Értsd meg:  

ha forr a vér, a lélek bőven ad a 

nyelvnek esküt. Ez csak tüzijáték, 

édes lányom: fényt ad, de hőt 

soha, és kialszik még ígéret-

korában: nem szabad tűznek 

nézni. Mától kezdve korlátozd 

szűzi jelenlétedet, értékeld kissé 

följebb magadat: ne ugorj első 

szóra. […] Egy szó, mint száz: ne 

higgy neki; az esküi - kerítők, 

más színűek, mint tetszetős 
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ruhájuk, szentségtelen ügyek 

ügyvédjei, csak lihegnek, mint 

romlott védőszentek, hogy jól 

megrontsanak. Ennyi elég. 

Mostantól fogva tehát nem 

szeretném, ha arra fecsérelnéd az 

időt, hogy Hamlet őfenségével 

beszélgess. Nos, ehhez tartsd 

magad. Most elmehetsz.  

OPHELIA Ahogy kívánja, jó apám.  

Mindketten el  

  

NEGYEDIK SZÍN  

Hamlet éjjel találkozik apja szellemével a 

vár bástyáján, miközben a várban az új 

királyi pár tivornyázik.  

19. Hogyan reagál Hamlet a Szellemre?  

  

  

NEGYEDIK SZÍN  

A helsingőri vár bástyája. Jön Hamlet, 

Horatio, Marcellus  

HAMLET Milyen hideg van! Csontig vág 

a szél.  

HORATIO Csípős a levegő, szinte harap.  

HAMLET Hány óra van?  

HORATIO Lassan éjfélre jár.  

MARCELLUS Már el is ütötte.  

HORATIO Nem vettem 

észre. Akkor közel van az 

idő, mikor a szellem 

járkálni szokott. 

Harsonaszó, két ágyúlövés 

Fenség, ez mit jelent?  

HAMLET A király későig mulat 

ma este, tivornyát tart, és 

hujjogatva táncol. Ahányszor egy 

korty rajnait lenyel, az üstdob és a 

kürt szétbömböli, hogy áldomást 

iszik.  

HORATIO Ez így szokás?  

HAMLET Így bizony.  

De énszerintem (habár itt születtem, és  

ebben nőttem föl), olyan szokás, 

mit jobb megszegni, mint 

megtartani. Ezt a szédültfejű 

ivászatot szemünkre hányja 

Kelet és Nyugat; a „részeges 

disznó" melléknevet ragasztják 

ránk - hiába vannak bármilyen 

nagyszabású tetteink, ez lerontja 

elismerésüket.  

[…]  

Jön a Szellem  

HORATIO Fenség, nézd, itt jön!  

HAMLET Ég angyalai, védelmezzetek! 

Ha jó szellem vagy, ha kárhozatos, ha 

mennyből hozol szelet, ha pokolból, ha 

szándékod gonosz, ha gyámolító - oly 

meghökkentő alakban kisértesz, hogy 

szólok hozzád. Hamletnek 

nevezlek,apámnak, dán királynak. 

Válaszolj! Ne hagyj tudatlanul 

vergődni; mondd, mért léptek ki 

megszenteld csontjaid halotti 

lepleikből? Es a sírbolt, ahova békés 

gyászban befalaztunk, mért nyitja szét 

márvány állkapcsait, hogy kivessen 
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magából? Mit jelent, hogy te, a holttest, 

talpig vasba bújva újra itt jársz a sápadt 

Hold alatt; rémületet hozol az 

éjszakába,  hogy, mi csak reszketünk, 

élő bolondok, elgondolva a föl nem 

foghatót? Mondd, mért van ez! Miért? 

Es mit tegyünk? A Szellem int  

HORATIO Intett neked, hogy indulj el 

utána, mintha valami közlendője volna, 

de csak neked. MARCELLUS Nézd, 

milyen biztatóan mutatja, hogy kövesd 

valahová. Nehogy utána menj!  

HORATIO Jaj, Isten ments! HAMLET 

Itt nem szólal meg. Akkor követem. 

HORATIO Ne csináld, fenség.  

HAMLET Mitől kéne félnem? Az 

életem egy gombostűt se ér, a 

lelkemnek meg mit tud ártani? - Az 

halhatatlan, éppúgy, ahogy ő. Egyre 

csak hívogat. Megyek vele. […]  

HAMLET Még egyre hív. (A Szellemhez) 

Menj hát, követlek.  

[…]  

Szellem és Hamlet el  

HORATIO Önkívületben van a látomástól. 

MARCELLUS Kövessük! Nem számít, 

hogy mit parancsolt.  

HORATIO Rendben, gyerünk. Mi lesz a 

vége ennek?!  

MARCELLUS Itt Dániában rohad valami.  

HORATIO Bízzuk az égre. 

MARCELLUS Nem, menjünk 

utána.  

Mindketten el  

 ÖTÖDIK SZÍN  

Hamlet követi a Szellemet, aki elmeséli, 

hogyan halt meg.   

20. Ki és hogyan ölte meg Hamlet 

királyt?  

21. Milyen volt a halott és felesége 

kapcsolata?  

22. Miért kell szellemként 

kísértenie?  

23. Mit kér a fiától?  

24. Mit fogad meg Hamlet?  

25. Mire esketi meg a többieket?  

26. Mit jelentenek Hamlet szavai?:   

  

„A világ szétesett; átok ül rajtam,  

mert én kellek hozzá, hogy 

összerakjam.”  

  

  

  

ÖTÖDIK SZÍN  

A bástya más része.  

Jön a Szellem és Hamlet  

HAMLET Hova viszel? Szólj! Nem 

megyek tovább.  

SZELLEM Figyelj.  

HAMLET Figyelek.  

SZELLEM Mindjárt itt az óra, 

hogy vissza kell térnem a 

kénköves, gyötrő lángok közé.  

HAMLET Te szerencsétlen!  

SZELLEM Ne sajnálj most; hallgasd 

figyelmesen, amit beszélek.  
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HAMLET Szólj, ha hallanom kell. 

SZELLEM És bosszút állni, ha 

meghallgatod. HAMLET Mi?!  

SZELLEM Én apád szelleme 

vagyok. Arra ítéltettem, hogy járjak 

éjjel, nappal meg böjtöljek, lángok 

között, míg emberi életem bűnei 

kitisztulnak. Ha nem volna tilos, 

hogy fölfedjem börtönöm titkait, 

olyat mesélnék, hogy csak egy 

szavától ifjú véred borzadva fagyna 

össze, […]De örök dolgok el nem 

mondhatók hús-vér füleknek. - 

Figyelj hát. Figyelj! Ha valaha is 

szeretted  

apádat - 

HAMLET 

Úristen!  

SZELLEM Bosszuld meg kegyetlen, 

gyilkos halálát.  

HAMLET Gyilkosság?!  

SZELLEM Az, gyilkosság, á 

legocsmányabb fajta: kegyetlen volt, és 

végtelenül aljas.  

HAMLET Mondd el, és én kibontom 

szárnyamat, mint a gondolat, mint a 

szerelmi vágy, hogy bosszut álljak.  

SZELLEM Megvan az erőd rá. […] Azt 

állítják, hogy kertemben aludtam, s 

megmart a kígyó - Dánia fülét a 

halálomról kitalált mesével tömték tele -, 

de tudd meg, jó fiam, a kígyó, aki 

megmarta apádat, most koronáját hordja.  

HAMLET A nagybátyám! Ó, a próféta 

lelkem! SZELLEM A vérfertőző, 

szemérmetlen állat! Ördögi ésszel, álnok 

ajándékkal […]megszerezte szégyenletes 

vágyának cinkosául látszatra-hűséges 

asszonyomat. Jaj, Hamlet, iszonyatos 

zuhanás: mellőlem, aki szilárdan 

szerettem, el nem hagyva soha az 

eskümet, amellyel férje lettem, így 

lecsúszni egy nyomorulthoz, aki 

mindenestül hitványabb nálam![…]  

De állj, érzem a hajnal levegőjét, 

rövid leszek. A kertemben aludtam, 

ahogy szoktam mindennap, délután; 

a nagybátyád ekkor odalopózott 

átkos beléndek mérges főzetével, és 

beöntötte fülem kapuján a pusztító 

levet', melynek hatása az emberek 

vérére végzetes, […] Így fosztott 

meg álmomban a fivérem élettől, 

koronától, feleségtől; mint fát, 

kivágott bűneimmel együtt, 

gyónatlan, áldozatlan, megkenetlen: 

el se számoltam, úgy lökött oda 

bűnös fejjel a végső számadásra. 

Rettenetes! Hidd el, rettenetes! Ha 

van jóérzés benned, ezt ne tűrd; ne 

hagyd, hogy Dánia királyi ágya a 

vérfertőzés posványa legyen! De 

bárhogy jársz is el ebben az ügyben, 

ne piszkold be a lelkedet: ne tervezz 

anyád ellen semmit. Őt bízd az égre, 

és a tövisre, mely szívében ül: 

szúrja az úgyis. - Mennem kell 
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azonnal, a jánosbogár jelzi már a 

hajnalt: erőtlen kis tüzét lassan 

kioltja. Ég veled. Ég veled. És tarts 

eszedben! (El)  

HAMLET Ó, mennyek minden serege! 

Ó, föld! Mondjam a poklot is? Iszony! 

Várj, várj, szivem, ti inak, még ne 

száradjatok el, hanem feszítsetek. 

Tartsalak észben?! Igen, szellem, míg 

emlékezni képes e zavart golyóbis. 

Tartsalak észben?! Jó. Kitörlök az 

emlékezetemből minden mellékes, 

ostoba tudást, minden tanulmányt, 

képet, régi élményt, mit belevésett 

fiatal eszem, és csak a te parancsod, az 

fog élni elmém könyvében, s nem 

keveredik alantasabb tudással. 

Esküszöm! - A gonosz, romlott 

asszony! A gazember, a mosolygó 

gazember! Hol van a táblám? (Kis 

írótáblát vesz elő) Jobb, ha le is írom, 

hogy mosolyoghat a gazember is - ha 

másutt nem, hát nálunk, Dániában. (ír) 

Így ni, nagybácsikám. S a jelszavam: 

„Ég veled, ég veled, és tarts eszedben." 

Megesküdtem.  

  

JönHoratio ésMarcellus 

HORATIO Fenség, fenség!  

MARCELLUS Hamlet herceg!  

HORATIO Oltalmazza az ég.  

HAMLET (félre) Úgy legyen.  

MARCELLUS Hahó, hahó, fenség!  

HAMLET Hahó, hahó, fiúk! Ide, 

madárkáim!  

MARCELLUS Hogy vagy, fenséges úr?  

HORATIO Mi újság, fenség?  

HAMLET Ó, csodálatos!  

HORATIO Kérlek, fenség, mondjad!  

HAMLET Nem, mert eláruljátok.  

HORATIO Én soha, Isten az atyám.  

[…]  

HAMLET Bocsáss meg, hogyha 

megbántottalak - őszintén sajnálom.  

HORATIO Nincs semmi baj.  

HAMLET De bizony, Szent Patrikra 

mondom, baj van, nagy baj, Horatio. Ez a 

kisértet őszinte szellem, annyit 

mondhatok: de ha kíváncsi vagy, mi van 

közöttünk, fojtsd el a vágyad. Most pedig, 

fiúk, barátok, diáktársak, katonáim: hadd 

kérjek valamit.  

HORATIO Mondd ki, fenség, és meglesz.  

HAMLET Titok legyen, amit ma láttatok.  

HORATIO és MARCELLUS  

Az lesz, fenség.  

HAMLET Jó, de esküdjetek!  

HORATIO Úgy éljek, fenség, titok lesz.  

MARCELLUS Titok lesz, fenség, úgy 

éljek. HAMLET A kardomra!  

[…]  

SZELLEM Esküdjetek a kardjára!  

Esküsznek  

HAMLET Jól mondod, vén vakond! 

Furkálsz a földben? Kész bányász ez! - 

Gyerünk arrébb, fiúk.  

HORATIO Ez az egész különös és ijesztő.  



Vass Judit irodalom 9 

 

175 

 

HAMLET Nem kell a különöstől 

megijedni. Több dolog létezik, 

Horatio, a mennyben és a földön, 

mint amit össze bír álmodni a 

tudomány. De gyertek, itt, még 

egyszer: - soha, úgy éljetek, 

bármilyen furcsán is viselkedem - 

mert  

lehet, hogy mostantól úgy tanácsos, ha 

hóbortosnak mutatom magam -, tehát ha 

így láttok, akkor se fogtok se testi 

jellel,bólogatással, se kétértelmű 

kifejezésekkel, mint „Hát, mi tudjuk", 

vagy „Nem mondunk semmit", vagy 

„Beszélhetnénk...", vagy „Mi hallgatunk", 

vagy más közvetett módon elárulni, hogy 

tudjátok - erre esküdjetek, és úgy segítsen 

a gondviselés.  

SZELLEM Esküdjetek!  

Esküsznek  

HAMLET Nyugodj, zaklatott szellem. 

Uraim, szeretettel ajánlom magamat; 

és amit Hamlet, ez a szegény ember a 

barátságért cserébe megadhat, azt meg 

is fogja adni. Menjünk be.  

A szájatokon lakat, ugyebár?  

A világ szétesett; átok ül rajtam,  

mert én kellek hozzá, hogy 

összerakjam.  

A többiek előre akarják engedni  

Nem, nem, menjünk csak együtt.  

Mind el  

  

  

Arany János fordítása:  

  

„Kizökkent az idő; ó, kárhozat!  Hogy 

én születtem helyre tolni azt.”  

  

  

  

  

Shakespeare:  

  

’The time is out of joint; -  O cursed 

spite, That ever I was born to set it 

right!”  

  

 MÁSODIK FELVONÁS  

  

Hely: Polonius házában.   

Polonius fia, Laertes után küldi szolgáját 

Párizsba, hogy kémkedjen utána. 

Megbízza, hogy úgy szerezzen róla 

híreket, hogy rágalmazza őt az ismerősei 

előtt, hátha így megtudja, Laertes hogyan 

él Párizsban.  

  

1. Mit árul el ez a kémkedés 

Poloniusról?  

  

Ophelia elmeséli apjának, hogy Hamlet 

megjelent nála, és őrültnek látszott. 

(Hamlet az első felvonásban utalt rá, 

hogy esetleg „hóbortosan” fog 

viselkedni.)  
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2. Mit árul el Hamlet némajátéka?  

(Hogyan viselkedik Opheliával 

szemben?)  

3. Hogyan értelmezi Polonius 

Hamlet viselkedését?  

 

  

ELSŐ SZÍN  

   

POLONIUS A pénzt meg az írást is vigye 

el. REYNALDO Igen, uram.  

POLONIUS Az lenne bölcs, Reynaldo, ha 

kicsit tájékozódna: hogy él a fiú? - mielőtt 

fölkeresné. REYNALDO Így gondoltam, 

uram. POLONIUS Jól mondja, nagyon jól. 

Na, kérem szépen, először tudja meg: 

vannak-e dánok ott, Párizsban; és kik, és 

hogy, és hol; és mire mennyit költenek. 

Namármost, ha így, kerülő úton tudja meg, 

hogy ismerik a fiamat, az jobb, mint ha 

közvetlenül kérdezne rá. Mondja azt, hogy 

már látta valahol, hogy: „Ismerem apját, 

barátait, futólag őt is" -  

Reynaldo, világos?  

REYNALDO Igen, teljesen, uram. 

POLONIUS „Futólag őt is", mondhatja. 

„Csak épphogy; de úgy hírlik, 

kicsapongó alak, aki hol így, hol úgy" - 

és kenje rá, ami eszébe jut - persze 

vigyázzon: ne túl rosszat, nehogy 

szégyenbe hozza; érti, afféle 

kilengéseket, amelyek mindig is kísérni 

szokták a szabad  ifjúságot.   

[…]  

 Reynaldo el: - Jön Ophelia  

  

POLONIUS Isten vele. - Mi 

van, Ophelia, valami baj van?  

OPHELIA Jaj, apám, apám, én úgy 

megijedtem!  

POLONIUS Mitől, az Istenérit? OPHELIA 

Apám, a kisszobában varrogattam, és 

Hamlet herceg kigombolt kabátban, kalap 

nélkül és mocskos harisnyában, ami a 

bokájáig lecsúszott, fehéren, mint a fal, 

remegő lábbal, olyan siralmas 

arckifejezéssel, mintha a pokolból 

szabadult volna, hogy rémisztgessen -- úgy 

állt meg előttem.  

POLONIUS A szerelem 

bolondja? OPHELIA Nem 

tudom, de ettől félek én is.  

POLONIUS Es mit mondott?  

OPHELIA A csuklómat megfogta 

szorosan, aztán eltartott 

karnyújtásnyira, s másik kezét a 

szeme fölé tartva úgy vizsgálta 

végig az arcomat, mint aki rajzol. 

Soká így maradt. Végül kicsit 

megrázta a karom, a fejét háromszor 

ingatta föl-le, és sóhajtott, olyan 

szánalmasan, olyan mélyen, hogy 

beleremegett - azt hittem, vége van. 

Elengedett, és válla fölött 

hátracsavart fejjel elindult; nem 

használta a szemét, mert anélkül is 

kitalált az ajtón, és tekintetét végig 

rám szögezte.  
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POLONIUS Gyere velem, a királyhoz 

megyünk. Ez  

súlyos szerelmi önkívület, mely 

vadul fölemészti önmagát, és 

kétségbeesett dolgokba visz, mint 

bármely szenvedély az ég alatt, 

mely minket kínoz.  

Sajnálom nagyon. Mondd, mostanában 

megszidtad talán?  

OPHELIA Dehogyis, apám: parancsa 

szerint a leveleit visszaküldtem, őt 

meg nem engedtem közel.  

POLONIUS Ez őrjítette meg. Már 

sajnálom, hogy nem tudtam vele jobban 

törődni. Féltem, hogy csak játszik, meg 

akar rontani. Jaj, átkozott gyanakvás! 

Ugyanúgy hibája az öregeknek 

ítéletükben elvetni a sulykot, ahogy az 

ifjakban meg túl kevés az óvatosság. 

Gyere a királyhoz. Fedjük föl ezt, mert 

így nagyobb bajt okoz, mint a szégyen, 

amit fejünkre hoz. Gyere! Mindketten el  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

MÁSODIK SZÍN  

  

Hely: A királyi palota.   

  

Claudius és Gertrud meghívták 

Rosencrantzot és Guildernstent, Hamlet 

barátait, hogy tudják meg (kémleljék 

ki), mi az oka Hamlet „őrületének”.  

  

4. Mit gondol Rosencrantz és 

Guildenstern a feladatról? Ön mit 

tenne, ha barátja szülei 

megkérnék erre?  

Polonius felolvassa Hamlet levelét 

Opheliához Claudiusnak és Gertrudnak.  

5. Mit gondol Polonius e 

cselekedetéről?  

(Helyes? Nem helyes?)  

6. Miről árulkodik Hamlet levele? 

Milyen a viszonya Opheliához?  

7. Mivel magyarázza Polonius  

Hamlet őrületét?  

8. Hogyan viselkedik Polonius a 

királyi párral szemben?  

9. Mit ajánl fel nekik Polonius?  

  

  

  

  

 

 

MÁSODIK SZÍN  
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Terem a palotában.  

Jön Király, Királyné, Rosencrantz, 

Guildenstern, kísérők  

  

[…]  

ROSENCRANTZ Felségetek  

uralkodói kívánságukat parancs gyanánt is 

közölhették volna, nem kérésként. 

GUILDENSTERN Engedelmeskedünk, és  

mindketten  legjobb erőnk szerint 

helyezzük bármilyen szolgálatunkat 

felségtek lábához. KIRÁLY Köszönjük, 

Rosencrantz és kedves Guildenstern.  

KIRÁLYNÉ Köszönjük, Guildenstern és 

kedves Rosencrantz. Kérem, hogy 

siessenek a fiamhoz. Nagyon 

megváltozott. - Valaki menjen, és vigye 

Hamlethez a két urat. GUILDENSTERN 

Bár lenne ittlétünk és működésünk az ő 

hasznára s örömére. KIRÁLYNÉ Úgy 

legyen.  

  

Rosencrantz, Guildenstern és egy szolga 

el. - Jön Polonius  

  

[…]  

POLONIUS Na ugye, felség. 

Biztosítalak, hogy szolgálatom és 

lelkem fölött Isten s király egyként 

rendelkezik. Es azt hiszem - 

legalábbis, ha elmém még 

ugyanolyan szimatú vadász, mint 

azelőtt volt -, nos, hogy megtaláltam 

Hamlet zavartságának az okát.  

KIRÁLY Beszélj, beszélj, hallani akarom. 

POLONIUS Engedd be előbb a követeket.  

Az én hírem majd desszert lesz a végén. 

KIRÁLY Akkor tálald föl őket: jöjjenek.  

  

Polonius el  

  

Azt mondja, drága Gertrud, megtalálta, 

hogy mitől lelki beteg a fiad.  

KIRÁLYNÉ Kétlem, hogy más oka van, 

mint a fő ok: apja halála és gyors 

esküvőnk.  

KIRÁLY  Majd kifaggatjuk.  

  

[…]  

  

POLONIUS […]  

Uram és úrnőm, ha kifejteném, hogy mi a 

parancs, mi a kötelesség mért nap a nap, 

mért idő az idő, csak fecsérelnék napot és 

időt. És minthogy tömörség az eszme 

lelke, s a terjengősség külső dísz csupán, 

rövid leszek. Nemes fiuk bolond. 

Bolondnak mondom:  

persze hogy bolond - mi más volna, ha 

egyszer megbolondult? De hagyjuk ezt. 

KIRÁLYNÉ Ne bűvészkedjen. Mondja! 

POLONIUS Felség, kérem, én nem 

bűvészkedem. Hogy bolond: igaz. Hogy 

igaz: szomorú. Hogy szomorú: igaz. Ez 

ostoba alakzat volt, nem bűvölöm tovább. 

Bolond, maradjunk ebben. No de lássuk, 

hogy mi válthatta ki ezt a hatást, sőt, úgy is 

mondhatnám: ezt a csapást, a csapás 
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hatásának az okát. Nos, nincs más hátra, 

mint ami marad: mérlegeljék, van egy 

leányom - amíg az enyém -, egy 

szófogadó, jól nevelt teremtés (Elővesz egy 

levelet), ezt adta át nekem. Ítéljék meg. 

(Olvas)   

„A mennyeinek, szívem bálványának, a 

gyönyörűséges Opheliának..." - Jaj de 

elcsépelt szó ez a „gyönyörűséges", 

elcsépelt és idétlen. De hallgassák tovább: 

- „...küldöm e sorokat hibátlan hófehér 

keblébe, satöbbi."  

KIRÁLYNÉ Ezt Hamlet küldte neki?  

POLONIUS Felséges asszony, várjon, 

mondok mindent. „Ne hidd el, hogy süt 

a csillag, sem, hogy a nap újra kel; ne 

hidd el, mit bölcsek írnak - de 

szerelmemben hinned kell.  

Jaj, édes Ophelia, nem megy nekem a 

szótagszámlálás. Nem tudom méricskélni a 

sóhajaimat. De azt, hogy szeretlek, nagyon, 

mindennél jobban, azt hidd el. Ég veled.  

Tiéd vagyok örökre, legédesebb lány, míg 

jár bennem a gép - Hamlet." Ezt adta ide 

szófogadó lányom, és Hamlet minden 

udvarló szavát hogy hol és mikor és 

miként adódott - fülembe juttatta.  

KIRÁLY S a lányod hogy fogadta a 

szerelmét?  

POLONIUS Mit gondolsz rólam?!  

KIRÁLY Hogy tisztességes, rendes ember 

vagy.  

POLONIUS Felség, remélem is. Hát azt 

hiszed, hogy látva ezt a friss, forró 

szerelmet mert észrevettem, meg kell 

mondanom, mielőtt szólt a lányom -, azt 

hiszed, vagy nejed őfelsége azt hiszi, hogy 

én beállnék üzenő füzetnek, vagy szemet 

hunynék süketnéma szívvel, vagy tétlenül 

nézném szerelmüket - hát azt hiszik?! 

Nem, rögtön cselekedtem, s a 

kisasszonynak azt mondtam: „Figyelj. 

Hamlet: herceg. Ő nem a te világod. Ezt 

nem szabad." Előírtam neki, hogy 

zárkózzon el látása elől, küldöncét, 

ajándékát ne fogadja. Ő betartotta 

parancsaimat, Hamlet pedig, hogy így 

elutasítják, bánatba zuhant, aztán nem 

evett, aztán csak virrasztott, aztán 

legyöngült, aztán hóbortos lett, majd 

belesüllyedt az őrületbe, melyben most 

dühöng, mindnyájunk gyászára.  

KIRÁLY Szerinted így van? KIRÁLYNÉ 

Lehet. Valószínű. POLONIUS Volt arra 

precedens - csak kérdezem -, hogy én azt 

mondtam valamire:  

„Így van", és nem volt igazam?  

KIRÁLY Nem tudok róla. POLONIUS 

Vedd ezt le innen (Fejére és vállára 

mutat), ha ez nem igaz. Ha nyomra 

vezet valami körülmény, fölhozom a 

föld közepéből is az igazságot.  

KIRÁLY S mi a bizonyíték? POLONIUS 

Tudják, hogy néha órák hosszat járkál az 

előcsarnokban.  

KIRÁLYNÉ Ez a szokása.  

POLONIUS Majd ott ráeresztem a 

lányomat. Mi meg egy függöny mögé 
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elbújunk, és megfigyeljük. Ha nem 

szereti, és nem ezért borult el az 

agya, hát ne legyek állami 

főtanácsos, hanem  lóhajtó paraszt. 

KIRÁLY Megpróbáljuk.  

  

JönHamlet, egy könyvet olvasva  

  

Szituáció:  

Claudius és Gertrud a függöny mögött 

hallgatózik, miközben Polonius 

beszélgetést kezdeményez Hamlettel, aki 

az őrültet játssza.  

  

10. Hogyan beszél Hamlet 

Poloniusszal?   

11. Valójában miket mond Hamlet 

Poloniusnak, miközben 

„összevissza csapong”, mintha 

őrült lenne?  

12. Hogyan értelmezi Hamlet szavait 

Polonius?  

  

  

KIRÁLYNÉ Épp itt jön, olvas. Milyen 

szomorú! POLONIUS Most menjenek el, 

kérem, mind a ketten, hadd szólítsam meg 

gyorsan. Már bocsánat.  

  

Király, Királyné, kísérők  el  

  

Hogy van fenséged, kedves Hamlet úr? 

HAMLET Jól, hála Istennek.  

POLONIUS Ismer engem, fenség?  

HAMLET Ó, remekül. Maga 

halkereskedő.  

POLONIUS Én nem, fenség.  

HAMLET Bárcsak olyan becsületes ember 

volna.  

POLONIUS Becsületes, fenség?  

HAMLET Igen, uram. A mai világban aki 

becsületes, az egy a tízezer közül.  

POLONIUS Ez nagyon igaz, fenség. 

HAMLET Mert ha a nap melege férgeket 

növeszt a döglött kutyában, ahogy 

megcsókolja a döghúst - van magának 

lánya?  

POLONIUS Van, fenség. HAMLET Ne 

engedje ki a napra. Esetleg terhes lesz neki 

a napfény, ami másnak áldás, aztán 

viselheti - vigyázzon, barátom. 

POLONIUS (félre) Na, mit mondtam? 

Megint a lányommal jön elő. Pedig először 

nem ismert meg; azt mondta, halkereskedő 

vagyok. Nagyon súlyos. Istenem, fiatal 

koromban én is mennyit szenvedtem a 

szerelemtől, majdnem ugyanígy. Beszélek 

még vele. - Mi az, amit olvas, fenség?  

HAMLET Szavak, szavak, szavak 

POLONIUS No és milyen tárgyban, 

fenség? HAMLET Milyen tárgyban? 

Hál ebben a könyvben.  

POLONIUS Úgy értem, mi a könyv 

tartalma, fenség.  

HAMLET Rágalmak, uram. Ez a 

gúnyolódó gazember azt írja, hogy az 

öregeknek fehér szakálluk van, ráncos az 

arcuk, a szemükből sűrű gyanta és mézga 



Vass Judit irodalom 9 

 

181 

 

szivárog, és olyan vastagon szellemtelenek 

amilyen vékony a kolbászuk - mindezt, 

uram, én is teljes meggyőződéssel hiszem, 

bár nem tartom illedelmesnek így leírni. 

Mert maga is, uram, lesz még olyan öreg, 

mint én - ha visszafelé tud haladni; mint a 

rák.  

POLONIUS (félre) Bár őrültség, van 

benne logika.  

– Nem árt meg a friss levegő, fenség?  

HAMLET Feküdjek sírba? POLONIUS 

Valóban, ott nincs levegő. - (Félre) 

Milyen találóak néha a válaszai - az 

őrültség gyakran telibe talál ott, ahol a 

józan ész csak I vaktában lövöldöz. Itt 

hagyom, és sürgősen kitalálom a módját, 

hogyan találkozhatna a lányommal. - 

Fenség, meg kell hogy fosszam a 

társaságomtól.  

HAMLET Nincs semmi a világon, 'uram, 

amitől ilyen boldogan megválnék - csak az 

életem, az életem, az életem.  

POLONIUS Viszontlátásra, fenség. 

HAMLET Ezek az unalmas vén 

hülyék.  

  

  

  

  

  

 Jön Rosencrantz és Guildenstern  

  

  

13. Hogyan fogadja Hamlet 

Rosencrantzékat?  

14. Mikor jön rá Hamlet, hogy barátai 

nem őszinték?  

15. Hogyan reagál Hamlet  a 

beismerésükre (hogy a Király 

hívatta őket)?  

  

  

[…]  

GUILDENSTERN Drága fenség!  

ROSENCRANTZ Édes jó fenség! 

HAMLET Legjobb barátaim! Hogy 

vagy, Guildenstern? A, Rosencrantz! 

Drága fiúk, hogy vagytok?  

[…]  

ROSENCRANTZ Semmi, fenség, csak 

becsületes lett a világ.  

HAMLET Akkor közel a világvége. De a 

hír nem igaz. Hadd kérdezzem 

konkrétabban. Mivel érdemeltétek ki, fiúk, 

hogy a szerencse ebbe a börtönbe küldött 

benneteket?  

GUILDENSTERN Börtönbe, fenség?  

HAMLET Dánia börtön.  

ROSENCRANTZ Akkor az egész világ 

az. HAMLET Pontosan: van benne sok 

cella, fogda, zárka, és Dánia az egyik 

legrosszabb.  

ROSENCRANTZ Szerintünk nem, fenség. 

HAMLET Jó, akkor nektek nem az; végül 

is semmi se jó vagy rossz, csak a 

gondolkodásunk teszi azzá. Nekem börtön. 

[…]  
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De - hogy a barátság kitaposott útján 

maradjunk - mit csináltok itt 

Helsingőrben? ROSENCRANTZ Téged 

jöttünk meglátogatni, fenség, ennyi.  

HAMLET Amilyen koldus vagyok, még 

köszönetem is alig van - de köszönöm. 

Megjegyzem, fiúk, talán elég is egy 

fillérnyi köszönet. Titeket iderendeltek, 

nem? Magatoktól jöttetek? Önként? Na, 

legyetek őszinték. Kérlek, mondjátok 

meg.  

[…]  

De fölszólítlak a régi ismeretségünk 

jogán, a gyerekkori barátság jogán, a 

máig tartó szeretet jogán, és amit még 

egy jobb szónok rátok tudna olvasni, 

hogy őszintén és egyenesen mondjátok 

meg: iderendeltek vagy nem? 

ROSENCRANTZ (félre 

Guildensternhez) Szerinted?  

HAMLET Figyelek, fiúk! Ha szerettek, 

nem titkolóztok.  

GUILDENSTERN Fenség, iderendeltek. 

HAMLET Én megmondom, miért; és a  

leleplezéssel elejét veszem a ti 

árulásotoknak, miközben a király és a 

királyné iránti kötelességeteknek se görbül 

egy haja  

szála sem. Az utóbbi időben - hogy miért, 

nem tudom - kiveszett belőlem a jókedv, 

szokásos dolgaimat nem gyakorlom, és 

olyan nyomott a kedélyállapotom, hogy ez 

a remek alkotmány, a  

Föld, csak kopár hegyfoknak tűnik; […] 

Nem tudok én már emberben 

gyönyörködni - nőben sem, mert látom, 

ezen vigyorogtok. ROSENCRANTZ 

Fenség, semmi ilyesmire nem 

gondoltam.  

HAMLET Akkor min nevettetek, mikor 

azt mondtam, hogy nem tudok emberben 

gyönyörködni?  

ROSENCRANTZ Azon, fenség, hogy ha 

emberben már nem gyönyörködsz, akkor a 

vándorszínészeket nagyon szegényes 

fogadtatásban fogod részesíteni. 

Megelőztük őket az úton, idetartanak, 

hogy fölajánlják neked a szolgálataikat.  

HAMLET […]  

Miféle társulat ez?  

ROSENCRANTZ Akikben annyit 

gyönyörködtél: a városi tragédiaszínház.  

[…]  

GUILDENSTERN Itt vannak a 

színészek. HAMLET Uraim, 

mindenesetre Isten hozott benneteket 

Helsingőrben. Rázzunk kezet.  

[…]Szóval Isten hozott. De az én 

nagybácsi-apám és nagynénianyám 

tévednek.  

GUILDENSTERN Miben, kedves fenség?  

HAMLET Én csak észak-északnyugati 

szélben vagyok bolond. Ha délről fúj a 

szél, akkor meg tudom különböztetni a 

verebet a vérebtől.  

 Jön Polonius  
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16. Hogyan fogadja Hamlet a 

színészeket?  

17. Mit mond róluk Poloniusnak?  

Hamlet eljátszat a színészekkel egy 

drámarészletet, és a hallgatók 

mindannyian meghatódnak a színész 

katartikus játékán.  

  

 […]  

POLONIUS A színtársulat van itt, fenség.  

HAMLET Züm, züm.  

POLONIUS De kérem -  

HAMLET Jöttek is egy szekéren - 

POLONIUS A világ legjobb színészei, a 

műfaj nem számít: tragédia, komédia, 

történelmi dráma, pásztorjáték, komikus 

pásztorjáték[…]ők a legjobb társulat.  

 […]  

Jönnek a Színészek  

HAMLET Üdvözletem, színész urak. 

Isten hozta mindnyájukat. - Örülök, hogy 

jól vannak.  […]- (Poloniushoz) Tisztelt 

uram, gondoskodna róla, hogy a 

színészeket rendesen ellássák? De, hallja, 

jól bánjanak velük, mert a színész a kor 

foglalata és tömör krónikája. Kisebb baj 

egy rossz sírfelirat a halálunk után, mint 

ezeknek a csípős nyelve még életünkben.  

POLONIUS Fenség, érdemük szerint 

bánok velük.  

HAMLET Az istenfáját, ember, sokkal 

jobban kell! Ha mindenkivel érdeme 

szerint bánna, ki úszná meg a korbácsot? 

Bánjon velük a saját becsülete és 

méltósága szerint: így minél kevesebbet 

érdemelnek, annál dicséretesebb a maga 

nagyvonalúsága. Kísérje be őket.  

POLONIUS Erre, kérem.  

HAMLET Menjenek vele, barátaim. 

Holnap előadás!  

  

Hamlet megbízza az Első Színészt, hogy 

másnap játsszák el a „Gonzago 

meggyilkolását.” , amihez pár sornyi 

szöveget ő kíván hozzáfűzni.  

  

Hamlet második monológja:  

  

18. Mivel vádolja magát Hamlet?  

19. Mit tervez a színészekkel?  

20. Mit gondol a Szellemről?  

  

  

  

[…]  

HAMLET Minden jót. - Végre magam 

lehetek.  

Micsoda utolsó féreg vagyok! Hát nem 

szégyen, hogy itt ez a szinész kitalált 

érzelmekbe - egy mesébe! - úgy bele tudta 

önteni a lelkét: az átéléstől elsápadt az 

arca, a szeme könnyes lett, átszellemült, a 

hangja megtört, és egész személye így 

átalakult?! A semmi miatt! Hecuba miatt! 

Mi köze Hecubához, vagy Hecubának 

hozzá, hogy sírjon érte? - Hogy  

játszana akkor, ha oka is volna a 

szenvedélyre, mint nekem? […]  
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De én, lassú eszű, tehetetlen hülye, 

csak ügyefogyottan fantáziálok, és 

nincs szavam - nincs szavam egy 

királyért, kinek fenséges, drága életét 

gonoszul elvették. Gyáva vagyok? 

[…] A gazember! Hazug, álnok, 

kéjenc, szemét gazember! Micsoda 

barom vagyok!... Szép dolog, hogy 

én, egy meggyilkolt apa fia, kit 

menny és pokol tüzel bosszúra, csak 

siránkozom, mint a fürdőskurva; 

szitkokkal könnyítek a szívemen, 

mint egy kocsis! Hányok magamtól! 

- Na, gondolkozzunk. Valahol 

mesélték, hogy bűnös lelkek, a 

színházban ülve, a jelenet művészi 

erejétől úgy találva érezték magukat, 

hogy megvallották gaztetteiket. Mert 

bár a gyilkosságnak nyelve nincs, 

csodás szájjal beszél. A társulattal 

eljátszatom apám meggyilkolását a 

nagybátyám előtt. Majd figyelem, 

így teszem próbára. Ha összerándul, 

tudom a dolgom. Hiszen az a 

szellem, amit láttam, az ördög is 

lehet, az szép alakot is tud ölteni: 

kihasználja, hogy búskomor vagyok 

(hatalma van az ilyenek fölött), s 

becsap, hogy megrontson. Más 

bizonyíték is kell. A darab lesz az 

alkalom,  

hogy én a király lelkét megfogom. (El) 

HARMADIK FELVONÁS 

ELSŐ SZÍN 

Terem a palotában. 

Jön a Király, a Királyné, Polonius, 

Ophelia, 

Rosencrantz, Guildenstern 

A Király faggatja Rosencrantzot és 

Guildensternt Hamletről. A két barát azt 

mondja, hogy bár Hamlet készségesen 

fogadta őket, „lelkét nem hagyja 

kipuhatolni”. Polonius átadja Claudiusnak 

Hamlet üzenetét, hogy várja őket holnap 

az előadásra. A király örül, hogy 

Hamletnek mulatsághoz van kedve, s 

Rosencrantzékat is arra biztatja, hogy 

vonják be szórakozásokba. Claudius és 

Polonius a háttérben bujkálva kihallgatják 

Hamletet. (Ophéliát odaküldik, hogy vele 

beszélgetve talán Hamlet elárulja titkát.) 

1. Mit gondol a Királyról és 

Poloniusról?  

2. Mit gondol Opheliáról? Miért 

vállalja a ráosztott szerepet? 

3. Milyen kérdésekről elmélkedik 

Hamlet a nagymonológban? 

(Lenni vagy nem lenni…) 

4. Milyennek látja az emberi 

társadalmat? 

5. Miért nevezi „gyávának” az 

embert? 

 

[…] 

KIRÁLY Most, édes Gertrud, menj te is, 

mert 

csendben idehívtuk Hamletet, hogy - 

mintegy véletlenül - itt találja Opheliát. 
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Apja és én - törvényes kémkedők - majd 

úgy állunk, hogy ne lásson, de lássuk, 

és megítéljük a találkozásból 

meg abból, ahogyan viselkedik, hogy 

valóban szerelmi bánat-e, ami 

kínozza. 

KIRÁLYNÉ Ahogy gondolod. 

Neked pedig, Ophelia, kivánom, hogy 

szépséged legyen a boldog ok, amitől 

Hamlet megvadult; remélem, jó szíved 

visszahozza a világba, kettőtök örömére. 

OPHELIA Felség, így szeretném. 

Királyné el 

POLONIUS Ophelia, itt járkálj. - (A 

Királyhoz) 

Kérlek, felség, 

húzódjunk félre. - (Opheliához) Itt egy 

könyv, 

ebből imádkozzál; így érthetőbb, hogy 

mért 

vagy egyedül. - (A Királyhoz) 

Célszerü rossz, amit gyakran teszünk: 

ájtatosan, kegyes tettekkel cukormázba 

vonjuk az ördögöt 

is!... 

KIRÁLY (félre) Mennyire igaz! 

Lelkemet égeti ez a beszéd. 

Az utcalányok agyonfestett arca sem oly 

ronda, ha díszét leveszed, mint az én tettem 

- szép szavamhoz képest. Micsoda teher! 

POLONIUS Úgy hallom, jön. Vonuljunk 

vissza, felség. 

Király és Polonius el. - Jön Hamlet 

 

HAMLET  

 

Lenni vagy nem lenni: ez a nagy kérdés;  

az-e a nemesebb, ha tűri lelkünk a pimasz 

sors 

minden gonosz nyilát, vagy az, ha fegyvert 

fogunk a bajokra, s véget vetünk nekik?  

A halál: alvás, nem több; s ha ezzel 

megszüntethető a szívfájdalom, a millió 

ütődés, amit átél a húsunk - ezt a véget csak 

kívánni lehet. A halál: alvás; az alvás: 

talán álom - itt a baj: hogy milyen álmok 

jönnek a halálban, mikor az élet gubancát 

leráztuk, ez meggondolkodtat - ezért van az, 

hogy hosszú életű a szenvedés. Mert ki tűmé a 

sok szégyent, csapást, zsarnokságot és 

nagyképűsködést, lenézett szerelmet,  

kijátszott törvényt, a vezetők arcátlanságait,  

a csöndes embert érő száz rúgást, ha 

nyugalmát megadhatná magának egy puszta 

pengével? Vinnénk-e terhet izzadva, nyögve 

egy életen át, ha nem félnénk hogy mi lesz 

azután, az ismeretlen országban, ahonnan 

még nem tért meg utas - ez visszatart; inkább 

az ismert rosszat tűrjük el, mint siessünk a 

nem ismert felé. A lelkiismeret így kényszerít 

mindenkit gyávaságra; így teszi az akarat 

természetes színét sápadt beteggé a 

gondolkodás; a vakmerő és nagyszabású 

tervek így futnak zsákutcába, s elveszítik a 

„cselekvés" nevet. –  

 

 

6. Hogyan üdvözli Hamlet Ophéliát? 

7. Miért vált magatartást, 

hangnemet? 
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8. Hogyan beszél a lánnyal? 

9. Mivel vádolja? 

10. Honnan tudjuk, hogy Hamlet 

csak megjátssza a gorombaságot? 

11. Hogyan gondolkodik Hamletről 

Ophélia? 

 

 

(Észreveszi Opheliát) De csöndesen: a 

szép Ophelia!- (Opheliához) 

 

Tündér, imáid 

értem is szóljanak! 

OPHELIA Fenséges úr, 

már rég nem láttam: hogy érzi magát? 

HAMLET Köszönöm alázatosan: jól. 

OPHELIA Fenség, van néhány 

emléktárgyam 

öntől, amiket rég akartam visszaadni. 

Kérem, hogy most fogadja el. 

HAMLET Nem én! Semmit se adtam 

önnek. 

OPHELIA De kérem, fenség, tudja, hogy 

adott, és 

melléjük mézédes szavakat. 

Most már elment az ízük - vegye vissza. 

Büszke szívnek az ajándék minek, ha aki 

adta, hozzánk már hideg? Tessék, fenség. 

HAMLET Haha! Maga tiszta? 

OPHELIA Fenség?! 

HAMLET Maga szép? 

OPHELIA Mit akar ezzel fenséged? 

HAMLET Hogy ha tiszta is meg szép is, 

akkor a tisztasága ne kerüljön a közelébe a 

szépségének. OPHELIA 

Érintkezhet-e a szépség jobb társsal, 

fenség, 

mint a tisztasággal? 

HAMLET Ó igen, mert a szépség ereje 

hamarabb átalakítja a tisztaságot 

kerítőnővé, mintsem a tisztaság ereje a 

saját képére alakítaná a szépséget. Ez 

azelőtt képtelenségnek hangzott, de inára 

az idő igazolta. En szerettelek. 

OPHELIA Igen fenség, ebben a hitben 

éltem. HAMLET 

Nem kellett volna hinned nekem; mert nem 

lehet úgy beoltani az embert jósággal, hogy 

ki ne 

ütközzön a romlott alaptermészete. Nem 

szerettelek. 

OPHELIA Annál jobban becsapott. 

HAMLET Menj kolostorba. Ugye nem 

akarsz bűnösöket a világra hozni? Én 

magam meglehetősen tiszta életű vagyok, 

mégis olyasmikkel tudnám vádolni 

magam, 

hogy jobb lett volna, ha az anyám meg se 

szül. Gőgös vagyok, bosszúszomjas, 

nagyravágyó; több gaztettem vár bevetésre, 

mint amennyi ötletem van, hogy miért 

kövessem el őket, vagy fantáziám,  

h og y hogyan, és időm, hogy mikor. 

Minek mászkál a magamfajta egyén föld és 

ég között? Gazemberek vagyunk 
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mindnyájan, ne higgy egyikünknek se. 

Menj szépen kolostorba.  

Hol az apád? 

OPHELIA Otthon, fenség. 

HAMLET Zárják rá az ajtót, hogy a saját 

házában játssza a bolondot, ne másutt. Jó 

napot. 

OPHELIA Segíts rajta, édes Istenem! 

HAMLET Ha férjhez mész, egy átkot adok 

hozományul: légy bár szűzi, mint a jég, és 

tiszta, mint a hó, nem fogod megúszni a 

rágalmakat. Na, menj kolostorba, jó napot. 

Vagy ha mégis nagyon férjhez akarsz 

menni, hát menj egy bolondhoz; az okosak 

úgyis tudják, micsoda ökröt csináltok 

belőlük. Kolostorba, eridj, méghozzá 

gyorsan.  

Jó napot. 

OPHELIA Mennybéli szentek, 

gyógyítsátok meg! 

HAMLET Hallottam én, hogyan festitek 

magatokat. Isten adott nektek egy arcot, 

erre ti csináltok magatoknak egy másikat. 

Vonaglik és riszál mindegyik, meg selypít, 

meg idétlen beceneveket ad az Isten 

teremtményeinek; az affektálást 

butaságnak álcázzátok. 

Elegem van belőletek, ebbe bolondultam 

bele. 

Vedd tudomásul, h o g y nincs több 

házasság. Akik már házasok, azok - egy 

kivétellel - tovább élhet-nek, a többi így 

marad, ahogy van. Kolostorba, eridj! (El ) 

OPHELIA A pompás elme hogy szét van 

zilálva! 

A herceg, a tudós, a katona éles szeme, 

bölcs nyelve, hősi kardja, Dánia reménye 

és rózsaszála, 

a jó modor, a jellem mintaképe, 

bámulat tárgya - így, így odavan! Es én,  

a nők közt legszánalmasabb, aki 

ízleltem mézes esküit, most nézzem, hogy 

e kristálytiszta agy csörömpöl, mint a 

bomlott harangjáték, s a tökéletes, nyíló 

ifjúságot 

a téboly marja szét. Ó , Istenem, mért 

kellett,mért kell látnom ezt nekem? 

 

Jön a Király és Polonius 

 

 

12. Mit gondol Hamlet viselkedéséről 

a Király? 

13. Miért akarja Angliába küldeni? 

14. Mit ajánl Polonius? Ön szerint 

miért segít Polonius Claudiusnak 

kipuhatolni Hamlet szándékait? 

 

 

 

KIRÁLY A szerelem? Nem az kavarja föl; 

amit 

mondott, egy kissé zagyva volt, de nem 

bolondság. Valami lapul a lelkében, 

azon kotlik a bánata; és félek: ha előbb-

utóbb 

kikel, veszélyes lesz. Nos, hogy ezt 
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megelőzzük, úgy döntöttem gyors 

elhatározással, h o g y induljon azonnal 

Angliába sürgetni a nekünk járó adót. 

Talán a tenger, az idegen ország, a sok 

új látnivaló majd kiűzi a szívébe 

települt valamit, 

amin az agya annyira dörömböl, hogy 

nincs magánál. Mi a véleményed? 

POLONIUS Ez jót fog tenni. Mégis azt 

hiszem, 

hogy bajának forrása igenis 

szerelmi bánat. - Nem, Ophelia? 

Ne mondd el most, h o g y Hamlet mit 

beszélt, hallottuk úgyis. - Felség, cselekedj 

belátásod szerint. De ha szabad 

javasolnom, a színdarab után anyja,  

a királyné kérdezze ki négyszemközt, 

őszintén a bánatáról; és én, ha 

megengeded, ott leszek, úgy fülközelben.  

Ha nem nyílik meg, küldd 

Angliába - vagy bezárhatod, ahova 

gondolod. 

KIRÁLY Jó, ezt lehet. Nagyoknál nagy 

veszély az őrület! 

Mind el 

MÁSODIK SZÍN 

A palota nagyterme. Jön Hamlet, Első 

Színész és 

még két Színész 

 

 

15. Milyen tanácsokat ad a 

színészeknek Hamlet? Hogyan 

alakítsák a szerepüket? Mit tart jó 

színészi alakításnak? 

16. Mit gondol a színház feladatáról? 

 

 

HAMLET Úgy mondják a szöveget, 

nagyon kérem, 

ahogy előadtam maguknak, simán és 

gördülékenyen; mert ha úgy öblögetnek, 

mint sok színész, akkor inkább a városi 

kikiáltóval mondatom el a soraimat. Es ne 

fűrészeljék a levegőt folyton a kezükkel - 

így -; hanem finoman mozogjanak. Mert a 

szenvedélyek áradásában, rohamában, sőt 

akár forgószelében is meg 

kell találni - meg kell teremteni! - a 

mértéket, ami 

nemes formát ad mindennek. […] 

ELSŐ SZÍNÉSZ Erről kezeskedem, 

fenséges úr. 

HAMLET De ne legyenek túl 

visszafogottak se: menjenek a saját jó 

ízlésük után. Keressék meg a szavakhoz a 

megfelelő cselekvést, a cselekvéshez a 

szót: de arra mindig ügyeljenek, h o g y a 

természetesség határait szem előtt tartsák. 

[…] 

A Színészek el. - Jön Polonius, 

Rosencrantz, Guildenstern 

(Poloniushoz) Mi a helyzet, uram? Jön a 

király 

megnézni az előadást? 

POLONIUS Meg a királyné is, mindjárt itt 

lesznek. 
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HAMLET Mondja a színészeknek, hogy 

siessenek. 

Polonius el 

(Rosencrantzhoz és Guildensternhez) 

Segítsetek ti is sürgetni őket! 

ROSENCRANTZ Rendben, fenség. 

Rosencrantz és Guildenstern el 

 

 

17. Miért kedveli Hamlet Horatiót? 

18. Milyen Hamlet embereszménye? 

19. Mivel bízza meg Horatiót? Miért 

kell neki a segítség? (Mitől tart?) 

 

 

HAMLET Hahó, Horatio! Jön Horatio 

HORATIO Itt vagyok, drága fenség, mit 

segítsek? 

HAMLET Horatio, nálad egyenesebb, 

derekabb embert én még nem találtam. 

HORATIO Édes uram... 

HAMLET Nem hízelgésből mondom. 

Milyen hasznot remélhetnék tetőled, hisz 

nincs másod, 

mint jó természeted, mely derűjével táplál 

és ruház? 

A szegényeknek minek hízelegnénk? 

Nyalja 

a cukros nyelv a bárgyú pompát; forogjon 

ott a térd fürge zsanérja, ahol fizet a 

hízelgés. - Tudod, mióta lelkem választani 

képes, 

és emberek közt különbséget tesz, téged 

a sajátjaként megpecsételt. 

Te elbírsz mindennel; mindent kibírsz; a 

Szerencsétől ütést és jutalmat egyformán 

jól 

fogadsz; boldog lehet, akiben indulat és 

bölcs ítélet ilyen kiváló arányban vegyül: 

ő nem síp, amin a sors ujjai kedvükre 

játszanak. Én azt az embert, aki nem rabja 

minden szenvedélynek, a szívem kellős 

közepébe zárom; s te ilyen vagy. - Na, 

ebből már sok is. – Ma este színházat néz a 

király; 

az egyik jelenet ahhoz hasonlít, amit apám 

haláláról meséltem. Kérlek, hogy mikor az 

megy a színen, te minden idegszáladdal 

figyeld a nagybátyámat. Hogyha burkolt 

bűne az adott résznél nem bújik elő, 

akkor gonosz szellem játszott velünk, és 

nekem piszkos a fantáziám, 

mint Vulkán műhelye. Figyeld nagyon; én 

is 

az arcán tartom a szemem. Utána 

megbeszéljük, ki mit látott a viselkedésén. 

HORATIO Rendben, uram. 

Ha figyelmünket meglopja, s kijátssza 

éberségünket, fizetem a kárt! 

 

Jönnek trombitások, dobosok. Harsonaszó 

 

A közönség bevonul az előadásra, a király 

és a királyné is. 

20. Hogyan viselkedik Hamlet? 

21. Miről beszél Opheliának? 

 

[…] 
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KIRÁLYNÉ Gyere, édes Hamlet, ülj 

mellém. 

HAMLET Nem, jó anyám, ide vonz 

valami mágnes. 

(Opheliához fordul) 

POLONIUS (félre, a Királyhoz) Aha! 

Hallottad ezt? 

HAMLET (lefekszik Ophelia lábához) 

Kisasszony, lefekhetek az ölébe? 

OPHELIA Nem, fenség. 

HAMLET Úgy értem, a fejemet 

odafektethetem? 

OPHELIA Igen, fenség. 

HAMLET Csak nem gondolja, hogy 

lefekvésre gondoltam? 

OPHELIA Nem gondolok semmi, fenség. 

HAMLET Ez szép gondolat, női combok 

között. 

OPHELIA Micsoda, fenség? 

HAMLET A semmi. 

OPHELIA Vicces a kedve, fenség. 

HAMLET Nekem? 

OPHELIA Igen, fenség. 

HAMLET Te jó ég, én mint fő tréfamester! 

Mi mást lehet itt csinálni, mint viccelni? 

Nézze meg, milyen jókedvű az anyám, 

pedig még két órája sincs, hogy az apám 

meghalt. 

OPHELIA Dehogy, fenség, van az kétszer 

két hónap is. 

HAMLET Már annyi? Hát akkor járjon az 

ördög sima feketében, fölveszek egy 

cobolyprémes gyászruhát. Istenem, két 

hónapja halott., és még nincs elfelejtve! 

Talán remélhető, hogy egy nagy embert az 

emléke, mondjuk, fél évvel is túlél. 

[…] 

 

A színészek előadnak egy némajátékot, 

amelyben azt játsszák el, ahogyan Hamlet 

apjának szelleme elmesélte saját halálát. 

Senki, a színészek sem tudják, mi a 

némajáték célja. 

 

22. Hogyan reagál a király az 

előadásra? 

23. És a királyné? 

24. Hogyan értékeli a király 

viselkedését Hamlet és Horatio? 

25. Hogyan beszél Rosencrantzcal és 

Guildensternnel Hamlet? 

26. Mit akar megértetni velük a 

furulya-hasonlattal? 

27. Miért csinál bolondot 

Poloniusból? 

 

 

OPHELIA Mit jelent ez, fenség? 

HAMLET Ez? Ordas lelkű orgyilkosság. 

Bűntény, más néven. 

[…] 

OPHELIA A király föláll. 

HAMLET Mi van, megijedt a 

vaklármától? 

KIRÁLYNÉ Baj van, felség? 

POLONIUS Abbahagyni az előadást! 

KIRÁLY Világítsatok! Erre, kifelé! 

POLONIUS Fényt, fényt, fényt! 
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Mind el, Hamlet és Horatio kivételével 

HAMLET A sebzett szarvas sírdogál, 

vígan játszik az ép. Ez virraszt,  

míg az szundikál, s a világ tovalép. Te, 

nem gondolod, hogy ez az egész, hozzá 

még egy tollbokréta - ha bedugulna 

minden más bevételi forrásom -, meg egy 

provanszi rózsával díszített pántos cipő, 

bejuttatna engem bármely színtársulatba? 

HORATIO Feles társnak is. 

HAMLET Tulajdonosnak! 

Jupiter trónja összedűlt, 

ó, Dámon, nincs vigasz; 

és aki most helyébe ült: 

egy rettentő nagy f...féreg. 

HORATIO Rímelhettél volna. 

HAMLET Jaj, édes Horatio, ezer fontba 

fogadok, hogy a szellem igazat mondott. 

Észrevetted? 

HORATIO Hát persze, fenség. 

HAMLET Mikor a mérgezésről volt szó? 

HORATIO Egyértelműen látszott rajta. 

HAMLET Na jó! Kérünk valami zenét: 

jöjjenek a furulyások. Ha nem tetszik a 

királynak a mű, hát nem fog szórakozni, 

brühühű. Kérünk valami zenét! 

Jön Rosencrantz és Guildenstern 

[…] 

ROSENCRANTZ 

Kedves fenség, mitől vagy ennyire 

magadon kívül? A saját szabadságod előtt 

zárod be 

az ajtót, ha nem osztod meg bajaidat a 

barátoddal. HAMLET 

Hiányolom, kérlek, az előmenetelt. 

ROSENCRANTZ Hogy lehet az, hiszen a 

király maga mondta, hogy te fogod követni 

Dánia trónján? HAMLET 

Igen, igen, de az ígéret szép szó... -- már a 

mondás is elcsépelt. 

Jönnek a Színészek furulyákkal 

Á, a furulyák! Adjatok egyet. - 

(Rosencrantzhoz és 

Guildensternhez) Megkérdezném 

bizalmasan, hogy miért kerülgettek, mint 

hajtók a vadat. Be akartok terelni a hálóba? 

GUILDENSTERN Ó, fenség, igyekezetem 

talán tolakodó, mert a szeretetem ügyetlen. 

HAMLET Ezt én nem értem. Játszanál 

ezen a furulyán? 

GUILDENSTERN Nem tudok, fenség. 

HAMLET Légy szíves. 

GUILDENSTERN Hidd el, hogy nem 

tudok. 

HAMLET Nagyon kérlek. 

GUILDENSTERN Azt se tudom, hogy 

kell megfogni, fenség. 

HAMLET Könnyű az, mint a hazudozás. 

Fogd le a lyukakat az ujjaiddal, fújj bele itt 

a száddal, és finom zene fog szólni belőle. 

Látod, itt vannak a lyukak. 

GUILDENSTERN De én ezekből nem 

tudok semmilyen harmóniát előhívni. Nem 

ismerem a fogásokat. 

HAMLET Látjátok, milyen lélektelen 

tárgyat csinálnátok belőlem! 

Játszani akartok rajtam, mintha ismernétek 

a fogásaimat, ki akarjátok piszkálni a 
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titkaim magvát, kipróbálni engem a 

legmélyebb hangomtól a legmagasabbig; 

pedig sok zene van, 

gyönyörű hangok ebben a kis sípocskában 

is, csak ti nem tudjátok megszólaltatni. 

Hülyék, azt hiszitek, hogy rajtam könnyebb 

játszani, mint egy furulyán? Nevezzetek 

akármilyen hangszernek, hiába tapogattok, 

nem tudtok játszani rajtam. 

Jön Polonius 

Isten áldja, uram. 

POLONIUS Fenség, a királyné beszélni 

akar önnel, méghozzá azonnal. 

HAMLET Látja ott azt a felhőt, ami 

majdnem teve alakú? 

POLONIUS A mindenségit, tényleg - mint 

egy teve!  

HAMLET Szerintem olyan, mint egy 

menyét. POLONIUS A háta menyétszerű. 

HAMLET Vagy mint egy bálna. 

POLONIUS Egészen, mint egy bálna. 

HAMLET Tehát hamarosan átmegyek 

anyámhoz. - 

(Félre) Akármeddig hajtom a bolondságot 

ezek csak csinálják utánam. - (Hangosan) 

Megyek, egy pillanat. 

POLONIUS Megmondom. (El) 

HAMLET „Egy pillanat", könnyű azt 

mondani. - Most hagyjatok magamra, 

barátaim. 

[…] 

HARMADIK SZÍN 

[…] 

 

A király utasítja Rosencrantzot és 

Guildensternt, hogy a megbízólevéllel 

vigyék az „őrjöngő” Hamletet Angliába. 

R. és G. készségesen teljesíti a parancsot. 

Polonius jön, és mondja, hogy Hamlet 

elindult anyjához, ahol majd ő a függöny 

mögött hallgatózik. A színen a király 

marad, az ő monológját halljuk, miközben 

Hamlet a háttérből látja őt imádkozni. 

 

28. Miért nem öli meg Hamlet 

Claudiust? 

29. Hogyan beszél Hamlet az 

anyjával? 

30. Miért döfi le Poloniust? 

 

KIRÁLY […] 

Az én bűnöm szaga az égre bűzlik, 

átok van rajta, az ősi, az első - 

a testvérgyilkosság. Én nem tudok 

imádkozni, hiába itt a szándék: 

erős vágyamnál erősebb a bűnöm,  

s mint akinek kétféle dolga van, habozva 

állok, hogy melyikkel kezdjem, s 

mindkettőt elmulasztom. Ha kezem 

ragacsos lenne a testvéri vértől, hát 

nincs elég eső a boldog égben, hogy 

fehérre mossa? A kegyelem nem arra 

való, hogy a bűnt legyőzze? Nincs-e az 

imában kettős erő, mely megállít  

bűnbeesés előtt, és megbocsát utána?  

Föltekintek. Vétkeztem, megvolt –  

de milyen ima illik ide?  

„Bocsásd meg azt, hogy öltem?" 
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Lehetetlen, hisz most is az enyém 

mindaz, amiért gyilkos lett belőlem: a 

koronám, a becsvágyam, királyném. 

Kaphat az ember bűnbocsánatot, amíg 

élvezi bűne gyümölcseit? 

A romlott földi világban a bűn 

aranykezével a jogot lesöpri, 

és bűnös hasznából fizeti le 

a törvényt is. De nem így odafönt: ott 

nincs ügyeskedés, ott tetteink valódi 

arca számít, s mi magunk tanúskodunk, 

keményen szembesülve hibáinkkal. Hát 

akkor? Mi marad? A bűnbánat talán 

mindenre képes. De mit ér, ha nem 

bánom bűnömet? Nyomorult helyzet! 

Szénfekete szív! Fogoly lelkem: 

szabadulni szeretnél, de vergődve 

behálózod magad. Ti angyalok, 

segítsetek! Próbálkozom. Hajolj, 

makacs térd; drótkötelű szív, légy 

puha, mint az újszülötteké! Hátha még 

minden jóra fordul. (Letérdel) 

 

Jön Hamlet 

HAMLET Most megtehetném, most 

imádkozik. 

Most megteszem. (Kihúzza a kardját) 

De akkor mennybe megy - 

miféle bosszú ez?! Gondoljuk el: egy 

gazember megöli az apámat, és én, 

egyetlen fia, a gazembert a mennybe 

küldöm. Nem bosszú ez, hanem szép 

jutalom. 

Apámra úgy tört rá, hogy az javában 

habzsolta életét, s a bűnei virítottak,  

mint májusi virág; 

nem tudhatjuk, hogy áll a túlvilágon a 

számlája, de innen úgy tűnik: bajban 

lehet. Hát milyen bosszú az, ha ezt 

most, lelki tisztulása közben küldöm 

el, mikor úgyis útra kész? Nem. 

(Visszatolja a kardját) Helyedre, 

kard, várj szörnyűbb alkalomra: 

mikor részegen alszik, vagy dühöng, 

vagy gyalázatos ágyát élvezi, 

kockázik, káromkodik, s más olyat tesz, 

aminek nincsen üdvösségszaga - akkor 

taszítom le, hogy sarkai  

az ég felé kapáljanak, a lelke meg 

olyan sötét legyen, mint a pokol, ahova 

indul. Mennem kell anyámhoz. - (A 

Királyra) Imádságod csak még 

jobban elátkoz! (El) 

[…] 

 

NEGYEDIK SZÍN 

A királyné szobája. 

[...] 

Polonius a függöny mögé bújik. - Jön 

Hamlet 

HAMLET Nos, anyám, miről van szó? 

KIRÁLYNÉ Hamlet, nagyon megsértetted 

apádat. 

HAMLET Anyám, nagyon megsértetted 

apámat. 

KIRÁLYNÉ Na nézd! Ne beszélj ilyen 

nyegle 

hangon! 
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HAMLET Na lásd! Ne támadj ilyen 

csúnya 

hangon! 

KIRÁLYNÉ Hamlet, mi van veled?! 

HAMLET Miről van szó? 

KIRÁLYNÉ Nem ismersz meg? 

HAMLET Hogy az istenbe ne?! 

Ön a királyné, férje öccse felesége; és - 

bár ne volna így! - ön az anyám. 

KIRÁLYNÉ Jó - hívom azt, aki szót ért 

veled. 

HAMLET Nem, nem, csak üljön le; nem 

mozdul innen. 

Itt marad, míg én tükröt tartok önnek, 

hogy lássa a saját legbelsejét. 

KIRÁLYNÉ Te mit akarsz? Csak nem 

akarsz 

megölni? Segítség! 

POLONIUS (a függöny mögött) Mi az?! 

Segítség! 

HAMLET Hoppá, patkány! Mibe, hogy 

eltalálom?! 

(Átszúr a függönyön) 

POLONIUS (a függöny mögött) Jaj! 

Meghalok!  

KIRÁLYNÉ Úristen, mit csináltál?! 

HAMLET Nem tudom. 

A király az? (Fölemeli a függönyt, és 

meglátja a halott Poloniust) 

KIRÁLYNÉ Micsoda felelőtlen, véres tett! 

HAMLET Véres, igen. Majdnem olyan, 

anyám, 

mint királyt ölni s az öccséhez menni. 

KIRÁLYNÉ Mint királyt ölni? 

HAMLET Ezt mondtam, anyám.- 

(Poloniusra)  

Te tolakodó hülye, ég veled. Gazdádnak 

hittelek. Ez lett a sorsod: látod, a 

túlbuzgóság nagy veszély. –  

(A Királynéhoz) Ne tördeld a kezed. 

Hallgass és ülj le, én tördelem a szíved,  

hogyha még lehet rá hatni, […] 

KIRÁLYNÉ Mit tettem én, hogy ilyen 

durva hangon merészelsz nekem jönni? 

HAMLET Olyat tettél, 

ami az erkölcs fátylát szétszakítja, a jót 

álszentnek nevezi; a rózsát az ártatlan 

szerelem homlokáról letépi, s 

szégyenfoltot tesz helyére; a házassági 

esküt úgy tekinti, mint kártyázók hamis és 

felelőtlen fogadkozásait […] 

KIRÁLYNÉ Miféle tett, 

hogy már a nyitánya is így dörög? 

Hamlet szembesíti anyját meghalt apja és 

Claudius képmásával, jellemével. Apját 

mint nemes szellemű és hűséges férfit 

idézi, míg Claudiust aljas, kéjsóvár 

gazembernek. 

31. Bűnös-e a királyné? 

32. Miért jelenik meg a Szellem? 

33. Miért csak Hamlet látja? 

34. Mit fogad meg a Királyné? 

35. Mit határoz el Hamlet? 

[…] 

KIRÁLYNÉ Jaj, Hamlet, elég! Lelkembe 

fordítod a 

szememet, s ott olyan sötét foltokat 

találok, mik ki nem moshatók. 
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HAMLET Nem is, ha így élsz, 

az izzadságtól faggyúbűzös ágyban, 

édelgő tocsogással üzekedve a mocskos 

ólmelegben! 

KIRÁLYNÉ Könyörgöm, elég! Minden 

szavad mint tőr hatol fülembe. Elég, édes 

jó Hamlet! 

HAMLET Egy gyilkos gazember, egy 

rongy, aki 

huszadannyit se ér, mint előző urad; 

trágyakirály, ország és hatalom 

zsebtolvaja, 

aki egy polcról koronát lopott, és zsebre 

vágta - 

KIRÁLYNÉ Elég! 

HAMLET Bohóckirály a rongyosbálból – 

Jön a Szellem 

Óvjatok szárnyat Okkal, égi őrök! 

Mit kívánsz tőlem, felséges alak?  

KIRÁLYNÉ 

Jaj nekem! Bolond! […] 

SZELLEM Ne feledj! Azért jöttem megint, 

hogy 

élezzem eltompult tetterődet. De nézd: 

anyádon rémült zavar ül. Lépj vívódó 

lelke és ő közé. Gyenge testben erős a 

képzelet. Szólj hozzá, Hamlet. 

HAMLET Hogy van, kedves anyám? 

KIRÁLYNÉ Inkább te hogy vagy, 

hogy a szemed az űrbe szögezed, s a 

testetlen levegőhöz beszélsz?! […] 

Hova nézel? 

HAMLET Őrá, őrá. Nézd, sápadtan figyel. 

Ha a kövek látnák és hallanák, 

megindulnának ők 

is. - (A Szellemhez)Jaj, ne nézz, 

nehogy szánalmas arcod megpuhítsa 

kemény akaratom; mert úgy a munkám 

színtelen lenne - könnyek vér helyett. 

KIRÁLYNÉ Kinek mondod ezt? 

HAMLET Nem látsz ott semmit? 

KIRÁLYNÉ Semmit. Pedig látok itt 

mindent. 

HAMLET Es nem is hallottad? 

KIRÁLYNÉ Nem, csak mi kettőnket. 

HAMLET Most nézz oda, hogy oson 

kifelé! 

Az apám, felöltözve, ahogy élt! 

Nézd! Nézd csak, éppen most megy ki 

az ajtón! 

Szellem el 

KIRÁLYNÉ Ez mind csak a te agyad 

szüleménye. 

Ilyen testetlen lényeket a téboly mesterien 

teremt. 

HAMLET A pulzusom úgy ver, mint a 

tiéd, 

egészséges zenét. Nem őrültség, 

amiket mondtam. […] 

KIRÁLYNÉ Jaj, Hamlet, kétfelé vágtad a 

szívem. 

HAMLET Hát dobja el a rosszabbik felét, 

s a másikkal tisztábban él tovább. 

Jó éjt. A nagybátyámmal ne feküdjön le. 

Játssza, hogy erkölcsös, ha már nem az. 

[…] (Poloniusra mutat) Ezt az urat 
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őszintén sajnálom; az ég akarta, hogy 

ezzel bűnhődjem, s ő énvelem; az ég 

ökle és ügynöke legyek. Elviszem 

innen, s felelni fogok a haláláért.  

Még egyszer, jó éjt.  

[…] 

KIRÁLYNÉ Most mit tegyek? 

HAMLET Azt semmiképpen se, amit 

javaslok: 

hagyd, hogy a nyálas király ágyba 

hívjon, megcsipkedjen, mókuskámnak 

nevezzen, 

és engedd, hogy egy pár rossz szagú 

csókért, míg nyakadon babrál mocskos 

kezével, 

kiszedje ezt az egészet belőled: 

hogy igazából nem vagyok bolond, csak 

megjátszom. […] 

KIRÁLYNÉ Ígérem, ha a szóhoz lélegzet 

kell, s 

a lélegzethez élet, hát ne éljek, de 

el nem mondok semmit. 

HAMLET Mennem kell Angliába, tudja? 

KIRÁLYNÉ Tényleg, 

el is felejtettem. Ez el van döntve. 

HAMLET Pecsétes írás készül, és a két 

diáktársam, az a két vipera, ők vezetnek, 

egyengetik utam valami aljasság felé. 

Legyen! 

Az a jó móka, ha a tűzszerész 

a saját petárdájától repül - nem kell félni: 

én egy jó ölnyivel aláásom az ő aknáikat, 

s a Holdba küldöm őket. […] 

Hamlet el, magával vonszolja Poloniust; a 

Királyné marad 
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HAMLET NAGYMONOLÓGJA 

NÉGYFÉLEKÉPPEN 

Shakespeare 

 

To be, or not to be: that is the question: 

Whether 'tis nobler in the mind to suffer 

The slings and arrows of outrageous fortune, 

Or to take arms against a sea of troubles, 

And by opposing end them? To die: to sleep; 

No more; and by a sleep to say we end 
The heart-ache and the thousand natural shocks 

That flesh is heir to, 'tis a consummation 

Devoutly to be wish'd. To die, to sleep; 

To sleep: perchance to dream: ay, there's the rub; 

For in that sleep of death what dreams may come 

When we have shuffled off this mortal coil, 

Must give us pause: there's the respect 

That makes calamity of so long life; 

For who would bear the whips and scorns of time, 

The oppressor's wrong, the proud man's contumely, 

The pangs of despised love, the law's delay, 
The insolence of office and the spurns 

That patient merit of the unworthy takes, 

When he himself might his quietus make 

With a bare bodkin? who would fardels bear, 

To grunt and sweat under a weary life, 

But that the dread of something after death, 

The undiscover'd country from whose bourn 

No traveller returns, puzzles the will 

And makes us rather bear those ills we have 

Than fly to others that we know not of? 

Thus conscience does make cowards of us all; 

And thus the native hue of resolution 
Is sicklied o'er with the pale cast of thought, 

And enterprises of great pith and moment 

With this regard their currents turn awry, 

And lose the name of action. 

 

Arany János fordítása 

 

Lenni vagy nem lenni: az itt a kérdés. 

Akkor nemesb-e a lélek, ha tűri 

Balsorsa minden nyűgét s nyilait; 

Vagy ha kiszáll tenger fájdalma ellen, 

S fegyvert ragadva véget vet neki? 

Meghalni -- elszunnyadni -- semmi több; 
S egy álom által elvégezni mind 

A szív keservét, a test eredendő, 

Természetes rázkódtatásait: 

Oly cél, minőt óhajthat a kegyes. 

Meghalni -- elszunnyadni -- és alunni! 

Talán álmodni: ez a bökkenő; 

Mert hogy mi álmok jőnek a halálban, 

Ha majd leráztuk mind e földi bajt, 

Ez visszadöbbent. E meggondolás az, 

Mi a nyomort oly hosszan élteti: 

Mert ki viselné a kor gúny-csapásit, 
Zsarnok bosszúját, gőgös ember dölyfét, 

Útált szerelme kínját, pör-halasztást, 

A hivatalnak packázásait, 

S mind a rugást, mellyel méltatlanok 

Bántalmazzák a tűrő érdemet: 

Ha nyúgalomba küldhetné magát 

Egy puszta tőrrel? -- Ki hordaná e terheket, Izzadva, 

nyögve élte fáradalmin, 

Ha rettegésünk egy halál utáni 

Valamitől -- a nem ismert tartomány, 

Melyből nem tér meg utazó -- le nem 

Lohasztja kedvünk, inkább tűrni a 
Jelen gonoszt, mint ismeretlenek 

Felé sietni? -- Ekképp az öntudat 

Belőlünk mind gyávát csinál, 

S az elszántság természetes szinét 

A gondolat halványra betegíti; 

Ily kétkedés által sok nagyszerű, 

Fontos merény kifordul medriből 

S elveszti "tett" nevét. 

 

 

 

 

 

Nádasdy Ádám fordítása 

 

Nádasdy Ádám fordítása 

 

Lenni vagy nem lenni: ez a nagy kérdés;  

az-e a nemesebb, ha tűri lelkünk a pimasz  

sors minden gonosz nyilát, vagy az, ha  

fegyvert fogunk a bajokra, s véget vetünk  
nekik?  

A halál: alvás, nem több; s ha ezzel 

megszüntethető a szívfájdalom, a millió 

Petri György: Hamlet monológja (vers) 

 

Ha Claudius, ez a bűzös görény 

azt képzeli, hogy kibaszhat velem, 

hát kurva nagyot téved, vagyok én 

szintoly akkora geci, amiként ő. 

Taktikám egyszerű: eljátszom a hülyét, 

ez evidensen sokkal egyszerűbb 
feladat, mint okosat játszani. 

Elmésnek, eszélyesnek, udvarképesnek lenni, 

ez felettébb fárasztó. Célom az, 
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ütődés, amit átél a húsunk - ezt a véget  

csak kívánni lehet. A halál: alvás;  
az alvás: 

talán álom - itt a baj: hogy milyen álmok  

jönnek a halálban, mikor az élet gubancát  

leráztuk, ez meggondolkodtat - ezért van az, 

hogy hosszú életű a szenvedés.  

Mert ki tűmé a sok szégyent, csapást,  

zsarnokságot és nagyképűsködést,  

lenézett szerelmet, kijátszott törvényt,  

a vezetők arcátlanságait,  

a csöndes embert érő száz rúgást,  

ha nyugalmát megadhatná magának egy  

puszta pengével?  
Vinnénk-e terhet izzadva, nyögve 

egy életen át, ha nem félnénk  

hogy mi lesz azután, az ismeretlen országban,  

ahonnan még nem tért meg utas –  

ez visszatart; inkább az ismert 

rosszat tűrjük el, mint siessünk  

a nem ismert felé.  

A lelkiismeret így kényszerít mindenkit 

gyávaságra; így teszi az akarat  

természetes színét sápadt beteggé  

a gondolkodás;  a vakmerő és nagyszabású  
tervek így futnak zsákutcába,  

s elveszítik a „cselekvés" nevet.  

 

ne jöjjön rá e nyomorult pimasz, 

hogy átlátok rajta, mint a szitán, 
higgye e törpe, hogy ő egy titán. 

Higgye csak, hogy atyámnak szellemével 

vagyok elfoglalva, higgye csak, 

hogy én az igazságtételre törekszem, 

ez jól jön nekem, csak legyek 

lelkén, mint romlott húson a legyek, 

legyen enyészet, legyen rothadás, bűz. 

Mit is akarok? Magam sem tudom. 

Végigmenni egy járatlan uton? 

Megölni a vérnősző állatot? 

Nem tudom, nem tudom. Mit tudok én? 

Még azt sem tudom, micsoda az Én. 
Testi való, vagy lelki jellegű? 

Vagy két pont, amitől lesz az u-ból ü? 

E nemtudás jó. 

Ez ád erőt, hogy gyilkos akarat 

vegyen erőt a terméketlen ész 

szánalmas kibúvóin, csenevész 

ellenérvein, melyek „ésszerű kétely” 

gyanánt belopakodnak, mint a métely. 

Mélybe süllyedjetek, gondolatok. 

Most, hogy így a vége felé vagyok, 

nem igazságot, ölni akarok. 
 

Ex-Symposion, 2000/30–31. sz. 
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NEGYEDIK FELVONÁS  

   

 A Királyné elmeséli Claudiusnak, hogy 

Hamlet „őrjöngésében” megölte Poloniust. 

Claudiusnak ez kapóra jön, hogy 

eltávolítsa az „őrült” fiút.  

Rosencrantzcal és Guildensternnel 

Angliába küldi. (A királynénak azzal 

magyarázza, hogy Hamlet rossz hírbe 

hozhatja őket, és már mindenkire 

veszélyes.) Egy titkos levélben arra kéri az 

angol királyt, hogy végeztesse ki 

Hamletet. A levelet Rosencrantzékra 

bízza, de ők nem tudják, mi áll benne. 

Közben Fortinbras, a norvég trónörökös 

Dánia földjére lépett azzal az ürüggyel, 

hogy szabad átvonulást kérjen  

Lengyelország felé. Igazából elveszített 

földjeit akarja visszaszerezni.  

Hamlet tudja ezt, és saját magát vádolja 

tétlenséggel, halogatással, miközben 

mások, mint Fortinbras határozottan 

törnek céljaik elérésére.   

  

 

 

Ötödik szín:  

  

Polonius halála tragikus 

következményekkel van lányára, 

Opheliára , akinek a nagy fájdalomtól 

elborul az elméje. Így, megtébolyodva 

érkezik a Királyné lakosztályába.  

  

1. Mit árul el Ophelia őrült 

beszéde és a dal, amit énekel? 

Milyen fájdalmak kínozzák a 

lelkét?  

  

  

  

  

  

ÖTÖDIK SZÍN  

Terem a palotában.  

Jön a Királyné, Horatio és egy Nemesúr  

  

KIRÁLYNÉ Nem fogadom a lányt. 

NEMESÚR Erőszakos,  

és nincs eszénél. Szánalomra méltó.  

KIRÁLYNÉ De mit akar? NEMESÚR Az 

apjáról beszél: hogy hallja ő, mi folyik itt; 

nyögdös, mellét veri, egy porszemtől 

dühös lesz; amit mond, csak félig érthető. 

Zagyván beszél, de aki hallja, értelmet 

keres a kuszaságban: belemagyarázza ki-ki 

a saját gondolatait, ő meg kacsingat, bólint, 

integet, úgyhogy az ember érez valami 
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homályosat, mégis fenyegetőt. HORATIO 

Beszéljen vele, nehogy még veszélyes 

agyrémeket kezdjen terjeszteni. 

KIRÁLYNÉ Hát jöjjön be.  

Nemesúr el  

(Félre) Nyomorult lelkem bűnnel van 

tele, minden apróság nagy baj 

hírnöke. A bűn mindenütt ellenséget 

lát: árulást sejt - s elárulja magát.  

Jön Ophelia  

OPHELIA Hol van a szépséges dán 

királyasszony?  

KIRÁLYNÉ Mi van, Ophelia?  

OPHELIA (énekel) „A szerelmed, mondd, 

melyik?  

Miről ismerni meg?" 

„Kezében bot, lábán 

saru, fején kagylós 

süveg."  

KIRÁLYNÉ Édes lányom, mit jelent 

ez a dal? OPHELIA Kérdezi? Hát 

csak figyeljen. (Énekel) „Elment ő, 

szép asszonyom, elment a másvilágra, 

ott nyugszik, hol kő az ágy, és zöld 

pázsit a párna." Jaj-jaj!  

KIRÁLYNÉ No de Ophelia - 

OPHELIA Csak figyeljen.  

(Enekel) ,,Hószín volt a szemfedő -"  

Jön a Király  

KIRÁLYNÉ Nézd meg ezt, édes uram! 

OPHELIA (Énekel) „- sok kis virág 

rajta; díszes volt a temető, gyászének 

nem siratta." KIRÁLY Hogy vagy, szép 

kislány? OPHELIA Jól, Istennek hála. 

Azt mondják, a bagoly azelőtt a pék 

lánya volt. Uram, azt tudjuk, hogy mik 

vagyunk, de azt nem, hogy mi lehet 

belőlünk. Isten áldja meg az asztalát.  

KIRÁLY Az apjáról képzelődik. 

OPHELIA Kérem, erről több szót ne 

ejtsünk, de ha valaki megkérdezné, hogy 

mit jelent, akkor ezt mondják: (Énekel)  

„Holnap Valentin napja lesz, tán páromra 

találok?  Mint szűz virág, napkeltekor 

ablakod alá állok." –  „A fiú fölkelt, ruhát 

vett, rést nyitott ajtaján;  a lány bement, a 

lány kijött, de már nem volt leány." 

KIRÁLY Drága kis Ophelia -  

OPHELIA Igazán, na, esküdözés nélkül, be 

akarom fejezni.  

(Énekel) „Krisztusom és 

Máriám, gyalázat és 

szégyen: a legény, ha léket 

lát, be is tömi szépen. Szól a 

lány: »Míg meg nem kaptál,  

el akartál venni!« Mire a fiú: 

»Léha voltál, mért akartál 

vélem ágyba menni?!«"  

KIRÁLY Mióta van ilyen állapotban? 

OPHELIA Remélem, jó lesz minden. Csak 

türelem. De nem bírom sírás nélkül, ha arra 

gondolok, ahogy beteszik a hideg földbe. 

Értesíteni kell a bátyámat.  

Úgyhogy köszönöm a jó tanácsukat. 

Kérem a hintómat. Jó éjt, hölgyeim, jó 

éjt. Szép hölgyek, jó éjt, jó éjt. (El)  

[…]  
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Polonius halál hírére hazajött Párizsból 

fia, Laertes, aki hallja, hogy a királyi 

udvarban mindenfélét beszélnek az 

emberek a királyról, Hamletről. Azonnal 

meg akarja bosszulni apja halálát, és 

beront a királyhoz. Claudius elhárítja 

magáról a vádat, és azt ígéri Laertesnek, 

hogy elégtételt fog adni neki. (Közben 

Horatio levelet kapott Hamlettől, 

amelyben a királyfi elmeséli, hogy Anglia 

felé kalózhajó támadta meg őket, a 

hadakozásban ő átugrott a kalózokhoz, és 

visszajött Dániába. R. és G. mit sem 

sejtve Anglia  

felé tart.)  

  

2. Mi a különbség a között, ahogy 

Hamlet, illetve Laertes reagál 

apja halálának hírére?(Mindkét 

apa gyanús körülmények között 

halt meg.)  

3. Mivel magyarázza a király 

Laertesnek azt, hogy nem 

büntette meg Hamletet Polonius 

megölése miatt?  

4. Mire veszi rá Claudius Laertest 

Hamlet megölésére? Mi a tervük 

?  

5. A Királyné hozza Ophelia 

halálhírét, hogy vízbefulladt. 

Hogyan halt meg Ophelia? 

Hogyan reagál Laertes?  

6. Miért és miért hazudik Claudius a 

Királynénak?    

  

  

[…]  

HETEDIK SZÍN  

Terem a palotában.  

Jön a Király és Laertes  

KIRÁLY Nos, ártatlanságomra üss 

pecsétet, s fogadj szívedbe, mint igaz 

barátot, hisz meghallgattad okos, értő 

füllel,  hogy az, aki jó apádat megölte, 

az életemre tört.  

LAERTES Úgy van. De mondja:  

mért nem torolta meg e főbenjáró, 

veszélyes és halálos bűnöket, ha 

biztonság, bölcsesség  és erő mind ezt 

diktálná? KIRÁLY Két sajátos okból, 

melyek talán számodra nem nyomósak, de 

nekem azok. Anyja, a királyné szinte 

őérte él, nekem viszont - áldás vagy átok 

nem tudom, melyik - életem, lelkem 

kapcsa ez az asszony, s ahogy a csillag 

sincs pályája nélkül,  úgy én se nélküle. A 

másik ok, hogy nem büntetem meg 

nyilvánosan,  az, hogy a tömegek szeretik 

őt: a hibáit imádatukba mártják, és 

ahogyan a forrás bő vizétől megkövesül a 

fa, úgy alakítják szeplőit szépséggé. Hiába 

lőném ekkora  

ellenszélbe nyilamat:  
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a saját íjamra fordulna 

vissza, és nem a célt 

találná.  

LAERTES Így fosztottak meg a legjobb 

apától, így tették ronccsá szegény 

húgomat, aki - hogy visszamenőleg 

dicsérjem - oly tündöklő volt, hogy 

versenyre hívta egész korunkat. De én 

bosszút állok.  

KIRÁLY Kár ezen rágódnod. Hát azt 

hiszed, hogy én valami gyurmából 

vagyok, és hagyom, hogy szakállamat 

cibálja a veszély, én meg tréfának 

tekintem?! Nemsokára hallasz még többet 

is. Szerettem apádat, és szeretem 

magamat is, úgyhogy elhiheted -  

Jön egy Küldönc levelekkel 

KÜLDÖNC Ez felségednek, ez a 

királynénak.  

KIRÁLY Hamlettől?! Ki hozta? 

KÜLDÖNC Hajósok, felség. Én nem 

láttam őket. Claudio adta ide, neki is úgy 

adták át. KIRÁLY Hallgasd meg, 

Laertes. (A Küldönchöz) Elmehet.  

Küldönc el  

(Olvas) „Felséges úr, tudatom önnel, 

hogy csupaszon ülök a birodalmában. 

Holnap esedezni fogok, hogy királyi 

színét láthassam, amikor is először 

bocsánatát fogom kérni, majd pedig 

beszámolok hirtelen és meglepő 

visszatérésem mikéntjéről. Hamlet" Mi 

lehet ez? Mindnyájan visszajöttek?  

Vagy csalás az egész, és nem 

igaz?  

LAERTES Az írást 

megismeri? KIRÁLY 

Hamleté. „Csupaszon" - az 

utóiratban még: „egyedül". 

Ezt magyarázd meg!  

LAERTES Nem értem, felség. No de 

jöjjön csak. Megmelengeti szívemben a 

kínt, hogy egyszer a szemébe 

mondhatom: „Most pedig meghalsz!"  

KIRÁLY Laertes, ha így van - de tényleg 

így van?... így kell lennie! -, hagyod, hogy 

vezesselek?  

LAERTES Igen, felség.  

De csak ha nem a békébe vezet. 

KIRÁLY A saját békédbe. Ha Hamlet 

itt van, mert útját megszakítva 

hazatért, én beleviszem egy olyan 

kalandba, melynek tervét most 

érlelem, s amelyből csak egy kiútja 

lehet: a bukás. Haláláért a vád szele 

sem érhet, s még anyja is felment 

minket, belátva, hogy véletlen volt. 

LAERTES Felség, jó, vezessen, 

különösen, ha úgy intézhető, hogy én 

legyek az eszköz.  

[…] KIRÁLY Mondd, Laertes, szeretted 

az apádat? Vagy csak a bánat festett mása 

vagy, arc, melyhez nincs szív? 

LAERTES Mért kérdi ezt?! KIRÁLY Én 

nem kétlem, hogy valóban szeretted; csak 

hát tudom, hogy az érzelmeink az időben 

születnek, s látjuk azt is, ahogy  
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az idő elhamvasztja őket. […]  

De a tárgyra: ha Hamlet 

visszajön, mit tervezel, hogy 

tettben is apád fia legyél, ne 

csak szóban? LAERTES 

Templomban vágom át a 

torkát.  

KIRÁLY A gyilkosság sehol sincs 

szentesítve; de korlátlan a bosszú. 

Laertes, ha erre kész vagy, zárkózz be 

szobádba; Hamlet majd megtudja, hogy 

hazajöttél; mi teszünk róla, hogy 

tudásodat sokan dicsérjék, lakkozzák 

csodásra a francia méltató szavait -hogy 

megmérkőzzetek,  s majd fogadunk a 

fejetekre.  Ő, mivel gyanútlan, 

nagyvonalú, hátsó szándéka nincs, nem 

fogja megnézni a tőröket, úgyhogy 

simán - vagy kis csereberével - te 

választod a hegyes végű kardot, és egy 

váratlanul bevitt döféssel megfizetsz 

neki apádért. LAERTES Meg én. Sőt, e 

célból a kardot megkenem. Egy 

zugorvostól vettem egy kenőcsöt: az 

ember abba ha egy kést bemárt, és sebet 

ejt, nincs az a gyógytapasz, amely 

(legyen bár benne a világ összes füve) 

meg tudná menteni, akit megkarcolunk. 

Kardom hegyét bemártom ebbe, s ha 

vívás során csak horzsolom is vele 

Hamletet, halálos lesz. KIRÁLY 

Gondolkodjunk tovább, hogy mely 

alkalmak és mely eszközök segítik 

szerepünket. Ha kisiklik iménti tervünk, 

és lelepleződünk, jobb el se kezdeni. 

Kéne tehát egy tartalék, második 

változat, ha ez kipukkadna. - Na 

várjunk csak. Kiki fogad az 

ügyességetekre - Megvan! Vívás 

közben ki fogtok melegedni - csináld a 

csörtéket minél vadabbra -, ő inni kér, 

én előkészitek egy poharat neki,  

melyből ha kortyint, ha ki is kerülné 

mérges döfésed, célunk beteljesül.  

Kintről zaj 

Mi ez a 

zaj?  

Jön a Királyné  

KIRÁLYNÉ Az egyik baj nyomában ott a 

másik. A húgod vízbe fulladt, Laertes.  

LAERTES Vízbe? Hol? 

KIRÁLYNÉ A patak fölé ferde 

fűzfa dől, szürkén mutatja lombját 

lent a vízben: abból csinált 

szegényke koszorúkat, 

boglárkával, csalánnal, 

százszorszéppel, meg lógó lilával, 

amit a pásztor szabad szája 

durvább néven nevez, de 

lányainknak csak „négylevelű". 

Oda, a hajló ágakra akarta 

kiaggatni furcsa füzéreit: 

fölmászott, egy csalóka ág letört, 

s ő beesett gizgaz csokraival a 

gyors vízbe. Ruhája szétterült, 

mint sellő lebegett egy ideig, 

közben dalfoszlányokat énekelt,  
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mint aki föl se fogja helyzetét, 

vagy mintha éppen ebbe az 

elembe született volna. Ám 

előbb-utóbb ruhái teleitták 

magukat, és lehúzták, 

dalocskájával együtt, az 

iszapos halálba.  

LAERTES Megfulladt.  

KIRÁLYNÉ Meg. Meg.  

LAERTES Túl sok neked a víz, 

Ophelia, ezért a könnyem 

visszafojtom. Mégis, így 

működünk: a természet parancsa, 

hiába szégyellem. (Sír) Fogyjon a 

könny, úgy fogy bennem a nő. 

Felség, megyek. Lángolna a 

szavam, de buta könnyem  

elárasztja. (El) KIRÁLY 

Menjünk utána, Gertrud.  

Mit küzdöttem, hogy enyhítsem haragját!  

Félek, hogy ez fölkorbácsolja újra. 

Úgyhogy menjünk utána.  

  

Mindketten el  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

ÖTÖDIK FELVONÁS  

ELSŐ SZÍN  

 Ophéliáról az a hír járja, hogy 

öngyilkos lett, vagyis nem lehetne 

egyházi temetést kapnia, amikor szentelt 

földbe temetik a halottat.   

  

1. Milyen hangnemben beszélget a 

két sírásó?(Miközben Ophélia 

sírját ássák?)  

2. Miről elmélkedik Hamlet, 

miközben ő is részt vesz a 

szóviccekben?  

  

  

  

Temető.  

Jön a Sírásó és a Cimborája  
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 SÍRÁSÓ Hogyhogy egyházi temetést kap 

ez a lány, ha ő maga destruálta a halálát?  

CIMBORA Mondom, hogy azt kap, 

úgyhogy  

ássad a sírt, egy-kettő. A halottkém kint 

volt nála, és megállapította, hogy egyházi 

temetés. SÍRÁSÓ De az csak akkor 

lehetne, ha önvédelemből fulladt meg. 

CIMBORA Mit tudom én, ez a döntés. 

SÍRÁSÓ Akkor ez gondatlanságból 

elkövetett testi önsértés, csak az lehet. 

Mert ugye mi a probléma? Ha én 

szándékosan fulladok meg, akkor történt 

ugye egy cselekvés; a cselekvésnek pedig 

három ágazata van, úgymint megtenni, 

megcsinálni és elkövetni. Ergo a lány 

szándékosan fullasztotta meg magát.  

CIMBORA Jó, de figyelj már, te fősírásó - 

SÍRÁSÓ Elnézést, várjál. Itt van a víz - 

jó? Itt áll az ember - jó? Ha az ember 

odamegy a vízhez, és belefullad, akkor - 

akár akarta, akár nem - ő az, aki a menést 

végzi. Meg bírod jegyezni? De ha a víz 

jön oda hozzá, és úgy fullad bele, akkor 

nem ő fullasztotta meg magát. Ergo aki 

nem vétkes a saját halálában, az nem 

rövidíti meg az életét.  

CIMBORA Ezt mondja a törvény? 

SÍRÁSÓ Ezt. Így szól a 

halottkémlelési törvény.  

CIMBORA Megmondjam az igazságot? 

Ha ez nem úrinő lett volna, akkor most 

egyház nélkül temetnék el.  

SÍRÁSÓ Nagyon jól mondod. Micsoda 

egy világ, a fejeseknek szabad vízbe 

fujtani meg fölakasztani magukat, a többi 

kereszténynek meg nem. Na, lássam az 

ásómat. Igazi régi nemesember csak 

három van: a kertész, a kubikos meg a 

sírásó - ezek viszik tovább Ádám 

mesterségét. O is a földet túrta.  

(Ásni kezd)  

CIMBORA Hát Ádám nemesember volt?  

SÍRÁSÓ Ő volt az első uralkodó.  

CIMBORA Dehogyis volt uralkodó. 

SÍRÁSÓ Mi az, te pogány vagy? Nem 

ismered a Bibliát? Azt mondja Ádámnak 

az Úr:  

„Uralkodjatok a csúszómászó állatokon."  

Hát uralkodott. Fölteszek még egy kérdést.  

Ha nem tudod a választ, akkor végeztem 

veled. CIMBORA Mondjad.  

SÍRÁSÓ Tartósabbat épít, mint a 

kőműves, az ács meg a hajóépítő 

együttvéve - ki az? CIMBORA Az 

akasztófa-csináló, mert ott gyorsan 

cserélődnek a használók, de a szerkezet 

mindegyiket túléli. SÍRÁSÓ Csavaros egy 

eszed van, hallod-e, ez az akasztófa, ez 

egész jó. No de kinek jó? Azoknak jó, akik 

rosszak. Így aztán te is rossz vagy, ha azt 

mondod, hogy az akasztófa tartósabb, mint 

a templom; ergo az akasztófa pont neked 

jó. Na, próbálkozz tovább.  

CIMBORA Hogy ki épít tartósabbat, 

mint a kőműves, az ács meg a 

hajóépítő? SÍRÁSÓ Igen, mondd meg. 
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Aztán szabad vagy. CIMBORA Huhú, 

megvan!  

SÍRÁSÓ Na?  

CIMBORA Te jószagú, még sincs meg.  

SÍRÁSÓ Ne hajszold tovább az agyadat, 

mert csökönyös szamár a veréstől se lesz 

gyorsabb. Szóval, ha legközelebb 

megkérdik tőled, azt válaszold:»a sír-

ásó".  

Ami házat ő készít, az ítéletnapig eltart. 

Menj, szaladj át a kocsmába, hozzál nekem 

egy korsó folyadékot. Cimbora el  

(Ásás közben énekel, közben nyög) „Ifjú 

koromban, hajdanán, szerettem édesen; 

az időt - uhh! -. nyújtottam - jaj! - 

csupán,  

ez kellett - phű! - énnekem."  

  

Jön Hamlet és Horatio, távolabb 

megállnak HAMLET (félre Horatióhoz) 

Nem érzi át ez a fickó, hogy mit csinál? 

Sírt ás, közben meg énekel! HORATIO 

Megszokta. Ő ezen már fönn se akad.  

HAMLET Igaz. Annak finom a 

tapintása, aki keveset használja a kezét. 

SÍRÁSÓ (énekel) „De jaj, a vénség 

utolért, a markában vagyok: elvisz egy 

másik földre most,  

s én mindent itt hagyok."  

  

(Ásójával egy koponyát dob föl)  

  

HAMLET Ennek a koponyának is volt 

nyelve, és tudott énekelni. Ez a tahó meg 

odavágja a földre, mintha Káin állkapcsa 

volna, az első gyilkos-. Lehet, hogy 

amivel így dobálódzik, az éppen egy 

politikus feje, egy olyané, aki magát az 

Úristent is becsapta volna. Nem igaz?  

HORATIO Lehet, fenség.  

HAMLET Vagy egy udvaroncé, aki ilyet 

tudott mondani: J ó reggelt, drága fenség, 

hogy vagyunk, drága fenség?"  

Lehet, hogy ez Lord Hogyishívják, aki 

dicsérte Lord Hogyishívják lovát, mert 

szerette volna ajándékba megkapni - nem 

igaz ? HORATIO De, fenség.  

HAMLET Ugye? De most már Lady 

Kukaccal él együtt, állkapocs kikapcsolva, 

a fejét meg a sírásó löködi a lapátjával 

Milyen titokzatos körforgás - ha át 

tudnánk látni valamiképpen! Hát érdemes 

volt táplálni ezeket a csontokat, mint hogy 

most csak kuglizzanak velük? Megfájdul a 

csontom, ha rágondolok.  

[…]  

HAMLET […]Beszélek ezzel a fickóval. - 

(A  

Sírásóhoz) Hé, mondja, kinek a sírja ez? 

SÍRÁSÓ Az enyém, uram. (Énekel)  

„Agyagból ásd ki otthonát -"  

HAMLET Tényleg a magáé, mert maga 

lódítja ki belőle a földet.  

SÍRÁSÓ Én nem lódítok, uram: az enyém 

egészen addig, amíg bele nem huppan 

valaki. HAMLET De bizony lódít, mert 

benne áll, és azért mondja, hogy a magáé. 
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Csakhogy a sír a halottaké, nem az élőké, 

tehát egy percig sem a magáé.  

SÍRÁSÓ Inkább azé, aki túl van már a 

síráson, de nincs még túl a sírásón! Na, 

vigyázzon innen, mert odalódítok egy 

lapát hazugságot!  

HAMLET Aztán milyen embernek lesz?  

SÍRÁSÓ Nem embernek, uram.  

HAMLET Akkor milyen asszonynak?  

SÍRÁSÓ Annak se.  

HAMLET Kit temetnek bele? SÍRÁSÓ 

Olyat, uram, aki nő volt valaha, de - Isten 

nyugosztalja - meghalt.  

HAMLET (Horatióhoz) Hű, de precíz a 

jóember. Értelmező szótár kell hozzá, 

különben a félreértés vermét ássa nekünk. 

Tényleg, Horatio, az utóbbi három évben 

észrevettem: úgy elterjedt a finomkodás, 

hogy a paraszt lábujja már sebesre böködi 

az arisztokrata sarkán a bőrkeményedést. - 

(A  

Sírásóhoz) Maga mióta sírásó? SÍRÁSÓ 

Az év összes napja közül éppen aznap 

kezdtem el, amikor az öreg Hamlet király 

legyőzte az idősebb Fortinbrast. 

HAMLET Annak mennyi ideje? SÍRÁSÓ 

Nem tudja? Azt minden hülye tudja!  

Pontosan az a nap volt az, amikor az ifjú 

Hamlet megszületett - az, aki 

megbolondult, és elküldték Angliába. 

HAMLET Ja, persze. Miért küldték el 

Angliába?  

SÍRÁSÓ Miért, hát mert megbolondult. 

Ott majd visszajön az esze. Vagy ha 

nem, hát ott az se nagy baj.  

HAMLET Miért?  

SÍRÁSÓ Nem fogják észrevenni rajta. Ott 

mindenki ugyanolyan bolond.  

HAMLET Hogy bolondult meg?  

SÍRÁSÓ Nagyon furcsán, azt mondják. 

HAMLET Hogyhogy furcsán?  

SÍRÁSÓ Hát úgy, hogy elment az esze. 

HAMLET De ez hol nyilvánult meg? 

SÍRÁSÓ Hol, hol, itt Dániában. Én, uram, 

harminc éve vagyok itt temetői 

alkalmazott. Siheder korom óta. HAMLET 

Mennyi idő után kezd az ember 

szétrohadni a földben? SÍRÁSÓ Hát, ha 

nincs már a halála előtt szétrohadva - mert 

mostanában sok vérbajos, fekélyes hulla 

jön, amelyik a sírbatételt is alig éli túl -, 

akkor eltart nyolc vagy kilenc évig. A 

bőrkikészítő az kilenc évig.  

HAMLET O miért tovább, mint más? 

SÍRÁSÓ Azért, uram, mert a saját irháját 

úgy átjárja a cserzőanyag, hogy a vizet 

sokáig nem ereszti át; márpedig a víz a 

legnagyobb rohasztója ennek a mi szaros 

testünknek. Na, ez a koponya itt, ez 

huszonhárom éve fekszik a földben.  

HAMLET Kié volt?  

SÍRÁSÓ Hühű, de nagy franc volt az, 

tiszta egy bolond! Mit gondol, kié volt?  

HAMLET Nem tudom.  

SÍRÁSÓ A nyavalyás bolondja! Egyszer 

egy egész kancsó rajnai bort öntött a 
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fejemre... Ez a koponya, uram, Yorické 

volt, a király tréfamesteréé. HAMLET Ez? 

(Elveszi a koponyát) SÍRÁSÓ Ez.  

HAMLET Jaj, szegény Yorick! Ismertem 

őt, Horatio, végtelenül mulatságos fickó 

volt, tele pompás ötletekkel. Hány 

ezerszer cipelt a hátán, most meg – irtózok 

rágondolni. A gyomrom fölfordul. Itt 

csüngtek az ajkai, amiket ki tudja, 

hányszor összepusziltam... Hova lettek a 

vicceid? A bakugrásaid? A dalok, a 

rögtönzések, amiken az egész asztal gurult 

a röhögéstől?  

Egy se maradt, hogy azzal kigúnyold a 

saját vigyorodat? Leesett az állad? Na 

menj be most bármelyik nagyságos 

asszonyhoz, és mondd meg neki, hogy 

ujjnyi vastagon is festheti magát, akkor is 

így fog kinézni. Ezen majd nagyot fog 

nevetni. - Figyelj, Horatio, mondj meg 

nekem valamit.  

HORATIO Mit, fenség?  

HAMLET Szerinted Nagy Sándor is így 

nézett ki a földben?  

HORATIO Igen.  

HAMLET És ilyen büdös volt? Fúú. 

(Leteszi a koponyát)   

HORATIO Igen, fenség. HAMLET 

Milyen közönséges célokra is 

felhasználhatók vagyunk, Horatio! 

Például gondolatban végig lehetne 

követni Nagy Sándor nemes porát 

odáig, hogy egy hordó lukját 

betapasztják vele. HORATIO Az már 

szőrözés volna, így belemenni.  

HAMLET Nem, egyáltalán nem, sőt, 

pontosan követnénk végig a valószínűség 

útján. Nagy Sándor meghalt, Nagy 

Sándort eltemették, Nagy Sándor újra 

porrá lesz, a por föld, a földből vályogot 

csinálunk, és miért ne lehetne azt a 

vályogot, amivé ő lett, éppen egy 

söröshordó tapasztására használni? 

(Rögtönözve szaval) „Nagy Caesar 

meghalt, teste már agyag, falat betömni 

kiváló anyag. E por, melytől a világ 

rettegett, most szigetel huzatot, hideget." - 

De csönd, csönd, várjál. Itt jön a király, a 

királyné, az udvar.  

   

  

3. Hogyan viselkedik Laertes Ophelia 

sírjánál?  

4. Miért köt bele Hamlet?  

  

  

  

Jön a Király, a Királyné, Laertes, Pap, 

urak, koporsóvivők  

HAMLET Kit kísérnek? És ilyen 

csonka szertartással? Ezt olyankor 

csinálják, ha a halott, kétségbeesve, 

saját életét oltotta ki. Rangos  

személy lehet. Lapuljunk és figyeljünk."  

[…]  

PAP A temetésben elmentünk 

odáig, ameddig lehetett. Halála 
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kétes; ha nem szól közbe 

legfelsőbb parancs, 

megszenteletlen földbe kéne 

tennünk a végítéletig; imák helyett 

törött cserép és kavics hullna rá. 

Így megkaphatta szűzi koszorúját, 

virágait, és harangszóval, szépen 

tehetjük sírba.  

[…]  

LAÉRTES Tedd hát a földbe, és 

szennyezetlen, szép tagjaiból ibolya 

nőjön. Érzéketlen pap! Az Isten 

jobbján angyal lesz a húgom, 

miközben te a poklok fenekén 

üvöltesz. HAMLET Micsoda?! 

Ophelia!  

KIRÁLYNÉ (virágokat szór)  

Virágot a virágnak. Isten 

áldjon. Bár lettél volna Hamlet 

felesége, s én nászágyadra 

hintenék virágot, nem sírodra.  

LAERTES Háromszoros csapás  

hulljon százszor arra az átkozottra, 

akinek szörnyű tette ép eszedtől 

megfosztott téged! - Várjatok a 

földdel, hadd öleljem még egyszer 

karjaimba. (Beugrik a sírba) Most 

szórjatok port élőre és holtra, míg 

akkora hegyet csináltok itt, mely 

Pélionnál büszkébb, s az Olympos 

felhős fejénél.  

HAMLET (előlép)  

Ki az, akinek fájdalma úgy az égbe 

fölkiált, hogy megállnak a bolygók, s 

döbbenettel hallgatják jajszavát? Az én 

vagyok, Hamlet, a dán. (Ő is beugrik a 

sírba) LAERTES (dulakodik vele) A pokol 

nyeljen el! HAMLET Ez rossz ima. Légy 

szíves, engedd el a torkomat, mert bár nem 

vagyok heves vagy dühöngő,  

hordok magamban valami veszélyt, hát 

jobb, ha félsz. Vidd innen a kezed.  

KIRÁLY Válasszák szét őket!  

KIRÁLYNÉ Hamlet! Hamlet! 

MIND Uraim!  

HORATIO Nyugodj meg, jó uram!  

Szétválasztják őket. Kijönnek a sírból 

HAMLET Én addig küzdök ez ügyben 

vele, amíg a szemhéjam pislogni bír.  

KIRÁLYNÉ Édes fiam, miféle ügyben? 

HAMLET Szerettem Opheliát. Nem ér 

annyit negyvenezer fivér imádata, mint az 

enyém. Te mit tennél meg érte?  

KIRÁLY Hagyd, Laertes; bolond. 

KIRÁLYNÉ Az Isten szerelmére, hagyja 

békén.  

HAMLET A szentségit, mutasd meg, 

mit csinálnál! Sírnál? Vívnál? 

Böjtölnél? Vezekelnél? Innál ecetet? 

Ennél krokodilt? Én megcsinálom. 

Idejössz nyafogni, a sírba ugrasz, hogy 

engem lefőzz?!  

Temettesd magad őmelléje élve: 

megteszem én is. Hegyekről locsogsz? 

Hát hányjanak ránk földet 

tonnaszámra, míg sírhalmunk hegye a 

nap tüzében megpörkölődik, és az 
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Ossa csúcsa mellette csak szemölcs. 

Tessék, ugass, én is tudok pofázni.  

KIRÁLYNÉ Nincs magánál, így tör ki 

rajta néha a roham. Aztán elcsöndesül, 

mint a galamb, ha kiköltötte pelyhes 

ikreit; bágyadtan üldögél. HAMLET 

Hallod, barátom, mi az oka, hogy így 

nekem rohansz? Mindig szerettelek - de 

hagyjuk ezt. Fogadkozzon csak Herkules, 

a hős: a macska nyávog, a kutya erős. 

(El) KIRÁLY Kérlek, Horatio, ne hagyd 

magára. Horatio el  

Laerteshez)  

Gondolj arra, amit tegnap beszéltünk: a 

dolgot nagyon gyorsan végrehajtjuk. - 

Drága Gertrud, tartsd szemmel a fiad. E 

sírra élő emlékmű kerül. Nemsokára 

eljön a nyugalom: addig mindent kézben 

kell tartanom. Mind el  

  

 MÁSODIK SZÍN  

  

A palota nagyterme.  

Jön Hamlet és Horatio  

  

Hamlet elmeséli Horationak, hogy a 

hajón, amely Anglia felé vitte, éjszaka 

ellopta Claudius levelét, amit az angol 

királynak írt, és Rosencrantzékra bízott. 

Miután elolvasta, írt helyette egy másikat, 

amelyben Rosencrantz és Guildenstern 

halálát kéri Claudius nevében.   

  

5. Hogyan gondolkodik Hamlet  

Rosncrantzékról, a Királyról és 

Laertesről?  

6. Hogyan beszél Hamlet Osrickkal, 

a Király követével? Miért?  

7. Miért vállalja Hamlet a párbajt, 

holott rossz előérzete van?  

8. Mivel bízza meg a haldokló 

Hamlet Horatiót?  

9. Fortinbras szerint Hamlet jó 

király lett volna. Illik-e hozzá a 

katonai temetés?  

  

  

[…]  

HORATIO Guildensternnek és 

Rosencrantznak annyi.  

HAMLET Ők imádták ezt a megbízatást! 

Nem bánt a lelkiismeret; a végüket saját 

fontoskodásuk hozta rájuk. Veszélyes ám, 

ha kis senkik kerülnek nagy ellenfelek 

feltüzesedett kardpengéi közé.  

HORATIO Milyen király ez!... 

HAMLET Ugye hogy most már 
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kénytelen vagyok - az apámat megölte, 

az anyámból kurvát csinált, a 

királyválasztáskor reményeim elé 

tolakodott,  végül már vadászott az 

életemre a jó rokon - hát nem belső 

parancs, hogy ez a kar leszámoljon 

vele? Nem bűn-e hagyni, hogy ez a 

fekély tovább rohasszon minket? 

HORATIO Rövidesen megtudja 

Angliából, hogy ott a dolog milyen 

véget ért. HAMLET Rövid az idő, de 

az én időm. Az egész emberélet is csak 

annyi, mint amíg hangosan azt 

mondjuk: „egy". De azt nagyon bánom, 

Horatio, hogy Laertesszel oly goromba 

voltam:  

az ő ügyében tükröződni látom a 

sajátomat. Ki kell engesztelnem. Csak 

az történt, hogy hivalkodó gyásza 

szörnyen fölingerelt.  

HORATIO Csönd, ki jön itt?  

Jön Osric  

OSRIC (leveszi a kalapját) Hercegem, 

Isten hozta Dániában! HAMLET 

Köszönöm alássan, uram. - 

(Horatióhoz) Tudod, ki ez a vízipók?  

HORATIO Nem, fenség.  

HAMLET Jó neked, te ártatlan, mert ezt 

ismerni: bűn. Sok a földje, és jól terem. Ha 

egy állatnak ennyi állata van, akkor az már 

a király asztalánál abrakolhat. Szép kis 

bájgúnár, de mondom: nagy határ sárral 

rendelkezik. OSRIC Fenséges úr, ha időt 

szakítana rám, közölnék valamit a király 

őfelsége megbízásából.  

HAMLET Figyelmem teljes 

odaadásával hallgatom önt, uram. 

Használja nyugodtan a kalapját: fejen a 

helye! OSRIC Köszönöm, fenség, de 

nagyon meleg van.  

HAMLET Dehogyis, kérem, nagyon 

hideg van, északi szél fúj. OSRIC 

Meglehetősen hideg van, fenség, 

valóban. HAMLET Es mégis valahogy 

a szervezetemnek olyan fülledt és 

meleg.  

OSRIC Rendkívül, fenség, nagyon fülledt 

az idő – mármár - nem is tudom. Fenség, a 

király őfelsége küldött, hogy jelezzem: 

nagy összegű fogadást kötött fenséged 

fejére. Arról van szó - HAMLET (jelzi, 

hogy tegye föl a kalapját) Kérem, ne 

felejtse -  

OSRIC Nem, drága fenség, nekem így 

kényelmesebb, valóban. Nos tehát 

nemrég az udvarba érkezett Laertes: 

állítom, tökéletes úriember, telve a 

legjobb tulajdonságokkal, csiszolt 

modorú, hibátlan megjelenésű. Kertelés 

nélkül ki kell mondani: ő a nemes 

viselkedés mércéje és mutatója; mert 

mint kontinens a tájakat, úgy tartalmazza 

mindazt, amit úriember szeme látni 

kíván. HAMLET Uram, ön páratlan 

vehemenciával ecseteli őt, jóllehet 

tudom, hogy erényeinek katalógusa 

meghaladná a normális memória 
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teherbírását - ám így is csak araszol az ő 

dagadó vitorlái mögött. Nem 

fukarkodhatok a jelzőkkel: oly nagy 

formátumú szellemnek, olyan ritka és 

kivételes tehetségnek tartom, hogy - az 

igazat megvallva - egyetlen méltó mása a 

saját tükörképe, s akik követni próbálják, 

csak ámyképei maradnak.  

OSRIC Fenséged csalhatatlanul jellemzi 

őt.  

HAMLET S a relevancia, uram? Miért 

csomagoljuk a lovagot durva 

leheletünkbe?  

OSRIC Kérem??  

HORATIO (Hamlethez) Nem lehet, hogy 

más nyelven megértené? Próbálkozz. 

HAMLET Mi célból került nevesítésre az 

úriember?  

OSRIC Már... Laertes?  

HORATIO (Hamlethez) Üres az erszénye, 

elszórta minden arany szavát.  

HAMLET Igen, ő, uram.  

OSRIC Tudom, hogy fenséged tud egyet s 

mást –   

HAMLET Köszönöm, uram, hogy tudja. 

Bár, lássuk be, ez nem nagy dicsőség. - No 

igen? OSRIC Tud egyet s mást Laertes 

kiválóságáról  HAMLET Ezt nem merném 

bevallani, nehogy őhozzá mérjem magam 

kiválóságban; egyébként más embert csak 

az ismer, aki önmagát ismeri.  

OSRIC Úgy értem, fenség, 

kiválóságáról a fegyvernemében; ha 

hihetünk a kíséretében lévőknek, akkor 

verhetetlen. HAMLET Mi a fegyvere?  

OSRIC Kard és tőr.  

HAMLET Az két fegyver. De mindegy. 

OSRIC A király hat berber paripában 

fogadott vele, ő ezzel szemben letétbe 

helyezett - ha jól tudom – hat francia 

kardot és tőrt tartozékokkal, úgymint 

derékszíj, kardkötő, satöbbi. A 

hordószerkezetek közül három igazán 

gyönyörű, tökéletes összhangban a 

markolattal, finoman kimunkált 

szerelvény, mű-vészi kivitelben.  

HAMLET Mit nevez 

„hordószerkezetnek"? HORATIO 

(Hamlethez) Tudtam, hogy a 

lábjegyzeteket is tanulmányoznod kell, 

anélkül nem úszod meg.  

OSRIC A „hordószerkezet", kérem, az a 

kardkötő.  

HAMLET Ez a szó akkor volna helyes, ha 

egy hordó lógna az oldalunkon - hívjuk 

csak kardkötőnek. Tovább. Hat berber 

paripa egyfelől, hat francia kard 

tartozékokkal és három művészi kivitelű 

„hordószerkezet" másfelől: így fogad a 

francia a dánnal. De miért van mindez 

„letétbe helyezve", ahogy fogalmazott?  

OSRIC A király, fenség, arra fogadott, 

ugye, hogy tizenkét csörte lesz fenséged 

és Laertes között, és hogy Laertes nem 

fog hárommal többször nyerni, mint 

fenséged. Ő pedig tizenkettőből kilencre 

fogadott. Es azonnal meg is lehetne 
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ejteni a dolgot, ha fenséged válaszát 

megkapják.  

HAMLET Na és ha nemmel válaszolok?  

OSRIC Úgy értem, fenség, ha kiáll 

küzdeni. HAMLET Uram, itt fogok 

sétálgatni a nagyteremben. Mondja meg a 

királynak, hogy engedelmével ilyenkor 

van a napi testedzésem. Hozzák a tőröket; 

ha az illető úrnak megfelel, és a király is 

tartja a fogadását, én nyerek neki, ha 

tudok; ha nem, hát enyém lesz a szégyen 

meg az a pár találat, amit kapok. OSRIC 

Ezt mondjam meg?  

HAMLET Nagyjából, uram; majd díszítse 

ki ízlése szerint.  

OSRIC Ajánlom magamat fenséged 

szolgálatára.   

HAMLET  

Orvendtem.  

Osric el  

Kénytelen magát ajánlani, mert más nyelv 

nincs, amelyik megtenné. HORATIO 

Nézd, hogy szalad, közben a tojáshéj még 

ott van a fenekén. HAMLET Az anyja 

csöcsével is udvariaskodott szopás előtt. 

Ez az alak, meg a sok hasonszőrű, akiket 

úgy imád a mai sekélyes kor, addig 

mozognak a társaságban, míg magukra 

szedik az éppen futó stílust, mint valami 

habot; azzal aztán átevickélnek a 

legkomolyabb, elmélyült eszmecseréken 

is, pedig csak próbálj meg rájuk fújni: a 

sok kis hólyag rögtön kipukkad! Jön egy 

Nemesúr  

NEMESÚR Fenség, a király őfelsége 

ugyebár üzent az ifjú Osrickal, aki azt a 

választ hozta, hogy fenséged várja a 

nagyteremben. Mármost azt kérdezteti, 

hogy csakugyan óhajt-e azonnal 

megmérkőzni Laertes-szel, vagy hosszabb 

előkészületet kíván.  

HAMLET Kitartok a szándékom mellett, a 

király kívánsága szerint. Ha neki megfelel, 

én készen állok: most vagy máskor, 

feltéve, ha ilyen jó erőben leszek, mint 

most.  

NEMESÚR A király, a királyné és 

mindenki jön.  

HAMLET Meg vagyok tisztelve. 

NEMESÚR A királyné azt kívánja, hogy 

fenséged szóljon néhány kedves szót 

Laerteshez, mielőtt elkezdenének vívni.  

HAMLET Megfogadom a tanácsát.  

Nemesúr el  

HORATIO Veszíteni fogsz, fenség.  

HAMLET Nem hiszem. Amióta Laertes 

Franciaországba ment, én egyfolytában 

gyakorlok. Előnyt is kaptam, győzni 

fogok. Te, el nem tudod képzelni, milyen 

rossz érzés szorítja a szívemet; de hagyjuk 

ezt.  

HORATIO Ne, fenség...  

HAMLET Hülyeség, csak afféle rossz 

előérzet, az ilyen inkább a nőket szokta 

bántani. HORATIO Ha a lelked tiltakozik 

valami ellen, akkor hallgass rá. Szólok, 

hogy mégse fáradjanak ide, mert nem vagy 

formában.  
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HAMLET Szó se lehet róla. Nem 

adunk a megérzések-re. Ha egy veréb 

leesik, azt is a gondviselés akarja.   

  

Ha most kell meglennie, akkor nem 

máskor lesz; ha nem máskor lesz, akkor 

most; és ha nem most, akkor előbb-utóbb 

úgyis. Készen kell lenni rá. Mivel senki 

se tudja, mit hagy ki, ha itthagy mindent, 

miért baj, ha korábban itthagyjuk? Na, 

elég. Asztalt hoznak be. Trombitások, 

dobosok, szolgák párnákkal.  

Jön a Király, a Királyné, Laertes, Osric, az 

egész udvar, szolgák kardokkal és tőrökkel 

KIRÁLY Hamlet, vedd ezt a kezet a 

kezemből.  

(Laertes kezét Hamletébe teszi)  

HAMLET (Laerteshez)  Bocsáss meg 

nekem. Megbántottalak, de 

úriemberként légy megbocsátó. Az itt 

levők tudják, s nyilván te is, hogy 

milyen súlyos elmebaj gyötör. Amit 

tettem, ha belegázolt az önérzetedbe, 

ha sértette fiúi szívedet, kijelentem, 

hogy téboly volt csupán. Hamlet 

bántotta Laertest? Nem ő. Ha  

Hamlet kivetőzik önmagából, és 

Laertesnek magán kívül árt, azt nem 

Hamlet eszi, sohasem ő. Ki teszi hát? A 

tébolya. Ha így van, a sértettek közt ott 

van Hamlet is: szegény Hamlet ellensége a 

téboly. Itt, mindenki előtt kimondom: 

rosszat nem akartam - ments föl 

nagylelkűen, s kérlek, fogadd el, hogy 

túllőttem a célon, megsebezve egy jó 

testvért.  

LAERTES A szívem elfogadja (pedig az 

hajtana a legvadabbul a bosszúra), ám a 

becsületem nem engedi, hogy 

megbékéljek addig, míg tekintélyes, idős 

mesterek ki nem mondják, hogy elégtételt 

vettem, s nevem tiszta marad. De addig is 

a barátságot elfogadom tőled, és 

barátságként őrzöm.  

HAMLET Vállalom, és kiállok testvér 

küzdelemre. Adják a tőröket.  

LAERTES Egyet ide.  

HAMLET Te penge vagy, én meg csak 

markolat; ügyességed, min sötéten a 

csillag, úgy átsüt rajtam.  

LAERTES Gúnyolódsz velem. 

HAMLET A világért se. KIRÁLY 

Osric, a tőröket! Hamlet öcsém, tudod, 

miben fogadtunk? HAMLET 

Pontosan.  

De felséged a gyöngébb félre tett. 

KIRÁLY Nem félek. Láttam 

mindkettőtöket; őt jobbnak mondják, így 

hátránnyal indul. […]  

Előkészülnek a víváshoz. - Jön néhány 

szolga boros-kancsókkal  

KIRÁLY Tegyék a bort az asztalra, oda. 

Ha Hamlet győz z első két menetben 

vagy legalább a harmadik során, adjon le 

minden ágyú üdvlövést: a király iszik 

Hamlet sikerére, és poharába 

igazgyöngyöt ejt, értékesebbet, mint 

amit előtte négy dán király viselt a 
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koronáján. - Adják a poharakat közelebb, 

és üzenjen a dob a trombitának, a 

trombita a kint: ágyunak, az ágyú föl az 

égnek, ég a földnek: „A király Hamletre 

iszik"! - Kezdhetitek.  

Ti, bírók pedig jól figyeljetek.  

HAMLET (Laerteshez) Gyere, uram.  

LAERTES Gyere, fenség.  

Vívnak  

[…]  

LAERTES (félre) Pedig a lelkem inkább 

visszafogna.  

HAMLET Harmadik csörte, Laertes! Ne 

játssz!  

Vívjál teljes erődből, légy szives!  

Úgy kezelsz, mint egy puha kisfiút.  

LAERTES Azt mondod? Na gyere!  

Vívnak  

OSRIC Semmi, egyiknél se. 

LAERTES Most figyelj! 

(Megsebesíti Hamletet)  

Dulakodnak, közben elcserélik a tőröket  

KIRÁLY Válasszák szét őket! Nincsenek 

észnél.  

HAMLET Nem, nem, 

tovább. (Megsebesíti 

Laertest) A Királyné 

összeesik  

OSRIC Nézzék a királynét! Állj! 

HORATIO Vér mindkét oldalon. Jól 

vagy, fenség?  

OSRIC Jól van, Laertes úr? LAERTES 

(Osrichoz) Magamnak ástam ezt a vermet, 

Osric. Az árulóból így lesz áldozat.  

HAMLET Hogy van a királyné?  

KIRÁLY Csak elájult a vértől. 

KIRÁLYNÉ Nem, nem, az ital! 

Hamlet, kisfiam! Az ital! Az ital! 

Megmérgeztek! (Meghal)  

HAMLET Merénylet! Hé! Az ajtókat 

bezárni!  

Árulás! Nyomozzák ki!  

Osric el  

LAERTES Nem kell, Hamlet. Hamlet, 

meghalsz te is. Nincs orvosság, mely 

meggyógyítana: nincs benned már egy 

félórányi élet. A gyilkos eszköz ott van 

a kezedben: éles és mérgezett. Az 

aljasságom ellenem fordult. Itt fekszem, 

örökre, s föl nem kelek. Anyád mérget 

ivott. Már nincs tovább. A király, a 

király az! HAMLET A tőr is 

mérgezett?! Hát dolgozz, méreg! 

(Megsebesíti a Királyt) MIND Árulás! 

Árulás!  

KIRÁLY Jaj, védjenek, barátaim! Még 

élek!   

HAMLET (a Királyt inni kényszeríti)  

Te fajtalan, te undorító gyilkos! 

Idd csak meg ezt. A gyöngyöd 

benne van? Kövesd anyámat. A 

Király meghal  

LAERTES Ezt megérdemelte.  

Saját maga keverte ki a mérget. Hamlet, 

meg kell, hogy egymásnak bocsássunk: 

téged ne terheljen apám halála, se az 

enyém; mint ahogy engem  
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se a te halálod. (Meghal) HAMLET 

Oldozzon föl az ég. Megyek utánad. 

Végem, Horatio. Szegény királyné, Isten 

veled. Ti pedig, akik sápadtan remegtek, 

mint néma szereplők egy színpadon, ha 

lenne időm - de a szigorú őrmester, a 

Halál, már itt van értem, hogy 

letartóztasson - elmondanám...  

De így is jó. Végem, Horatio. Te 

élsz; tudósítsd rólam és ügyemről a 

gyanakvókat.  

[…]  

Kintről menetelés és lövés hallatszik  

  

Mi ez a harci zaj?  

Jön Osric  

  

OSRIC Az ifjú Fortinbras jön 

győztesen a lengyel harctérről, és 

így köszönti az angol követeket.  

  

  

  

HAMLET Meghalok, Horatio.  

Az erős méreg maga alá gyűr.  

Már nem tudom meg, mi hír 

Angliából, de azt jóslom: a 

választott király Fortinbras lesz. 

Őrá adom szavam. Mondd el neki a 

körülményeket, és hogy mi 

indított...  

 - aztán a csend.  

(Meghal)  

HORATIO Nemes szíve megállt. Jó éjt, 

édes jó herceg. Angyalok éneke ringasson 

el.  

Kintről menetelészaj Miért közeledik a 

dobszó? Jön Fortinbras, angol követek, 

katonák dobokkal és zászlókkal  

  

FORTINBRAS Hol az a látvány?  

HORATIO Mit szeretne látni?  

Ha bajt és bánatot, hát helyben van. 

FORTINBRAS Micsoda mészárlás! 

Gőgös Halál, miféle ünnep lesz örök 

tanyádon, hogy ennyi nemes vadat egy 

lövésre vérbe fagyasztottál?   

ANGOL KÖVET Iszonyu kép;  

hát elkéstünk a hírrel Angliából. 

Süket a fül, mely meghallgatta 

volna, hogy végrehajtottuk, amit 

parancsolt: hogy Rosencrantz és 

Guildenstem halott. Ki fogja 

megköszönni? HORATIO (a 

Királyra mutat) Ő soha, akkor se, ha 

még mozogna a szája.  

Nem ő rendelte el halálukat. De ha már 

épp e vérfürdő után értek ide - ön a 

lengyel csatából, ön Angliából -, adjon 

utasítást, hogy a halottakat egy 

emelvényen közszemlére tegyék; s hadd 

mondjam el a tanácstalan külvilág előtt, 

hogy mindez hogy esett. Hallani fognak 

aljasságról, vérről és testi bűnről, véletlen 

végzetről, vak gyilkosságról, halált célzó 

alantas eszközökről, s hogy ezek végül 
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hogy ütöttek vissza kitervelőikre. 

Elmondok mindent úgy, ahogy volt.  

FORTINBRAS Halljuk minél előbb, és 

hívjuk el a főurakat is. Én szomorúan 

veszem a szerencsét: régről jogom van itt 

a koronához, most hív az alkalom: élek 

vele. HORATIO Erről is lesz majd 

mondanivalóm, annak ajkáról, akinek 

szavát sokan fogják követni. De siessünk, 

nehogy e zűrzavar újabb bajok forrása 

legyen. FORTINBRAS Négy századosunk 

vigye Hamletet katonához illőn;  

kiváló király lett volna belőle, ha 

megadatik neki. Gyászzene és 

katonai tiszteletadás kísérje útján. 

Vigyék a holtakat. Ennyi tetem a 

csatatérre illik, ide nem. Menj, 

vezényelj sortüzet.  

  

Mind el, gyászmenetben kiviszik a 

holttesteket, majd díszlövéssorozat 

hallatszik  

  

  

VÉGE   

  

Shakespeare: „The rest is silence” 

Arany János fordítása:  

                             „A többi néma csend.”  
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SHAKESPEARE: HAMLET 

Összefoglalás felvonásonként 

 

Első felvonás 

 

Az első felvonás a dráma expozíciója: megismerjük a helyszínt, a szereplőket, a történet 

előzményeit, a szereplők között kialakult feszültséget. A drámai főhős, Hamlet választás elé 

kerül, szembe kell szállnia környezetével, hogy feladatát teljesítse. 

 

Jellegzetesen shakespeare-i a kezdés: először 

mellékszereplőket hallunk beszélgetni, így 

képet kapunk a Dániában uralkodó légkörről, 

amelyre a komor hangulat jellemző, s ezt 

fokozza a szellem megjelenése, amely baljós 

árnyékot vetít előre. A főszereplők 

megjelenését késlelteti, ezzel is drámai 

feszültséget kelt. Hamlet király halála után az 

ifjú Hamlet a trónörökös, de nagybátyja, Claudius feleségül veszi az özvegy királynét, és magához 

ragadja a hatalmat. A királyi udvarhoz intézett beszédében valójában bejelenti a hatalomátvételt, és 

képmutató erkölcsiséggel magyarázza, miért tartanak lakodalmat egy hónappal a király halála után. Az 

udvarban már csak Hamlet gyászol, s ez nem tetszik a királyi párnak. A király és Hamlet közötti 

párbeszéd feszült, Hamlet minden szavával anyját vádolja, amiért hűtlen lett apja emlékéhez. 

„Gyarlóság, asszony a neved!” (első monológ). Claudius nem engedi vissza Hamletet Wittenbergbe 

tanulni, s szavaiból kiderül, miért: „…s tekints atyádul; / mert a világgal éreztetni kell, / Hogy 

trónusunkhoz legközelb te állsz;…”, azaz, ha Hamlet marad, és elfogadja a fiú szerepét, akkor 

legitimizálja (törvényesíti) Claudius hatalmát, vagyis önként lemond a trónról. Hamlet anyja kérésére 

marad, ezzel bizonyítja a gyermeki tiszteletet, és azt, hogy nem fűti hatalomvágy. „De törj meg, 

szívem, mert nem szólhat a száj.” – mondja az első monológ végén. 

Hamlet első monológja: A monológgal belelátunk Hamlet lelkébe. Tisztelte és szerette szüleit, apját 

elvesztette, anyjában csalódott, a traumát (lelki sérülést) nem tudja feldolgozni, már az öngyilkosság is 

felmerül benne, csak az isteni tiltás tartja vissza attól, hogy elkövesse. „Nyomasztó nékem e világi 

űzlet!” Az egész világban csalódott, mert a tiszta erkölcsöt látja meggyalázva. 

A harmadik színben Polonius családjába vezet minket Shakespeare, mintegy kitérőt téve az események 

fő sodrából. Polonius a legfőbb udvaronc, a szerző rajta keresztül mutatja be, milyen értékrend 

uralkodik az új király udvarában: szolgalelkűség, ahol az emberek kémkedve figyelik egymást. 

Polonius olyan tanácsokkal látja el fiát, Laertest, amelyek nagyon tetszetősek, de ha végiggondoljuk 
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őket, akkor láthatjuk, hogy olyan ember elveit tükrözik, aki csak a pozícióját félti, óvatos, ravasz. 

Ezért tiltja el Ophéliát is Hamlettől, mert fél, hogy a lánya az ő pozícióját veszélyezteti. 

„Különben…elárulsz engem is.” Mivel Caludius az új király, az ő kegyeit keresi, s mivel érzékeli, 

hogy Claudius és Hamlet között feszült a viszony, inkább eltiltja lányát a királyfitól, nehogy 

kellemetlen helyzetbe kerüljön Claudius előtt.  

Éjfélkor a szellem megjelenik, s Hamlet – bár gyanakodva ─ követi. Horatio és Hamlet már 

felvilágosult, reneszánsz gondolkodók, akik nem hisznek a babonákban, ezért egyformán reagálnak a 

szellem megjelenésére, egyikük sem hiszi, amíg nem látta. Hamlet: „Gonosz, /Rút cselt gyanítok” 

Miután a szellem elmondja Hamletnek halála körülményeit, Hamlet felkiált: „Ó, az én próféta 

lelkem!” Ebből tudhatjuk, hogy a gyanú már ott volt Hamletben, mielőtt a szellem megjelent. Apja 

megparancsolja, hogy álljon bosszút haláláért, de egyben figyelmezteti, hogy anyját ne bántsa, hagyja 

az égre őt, azaz a lelkiismeretére, mely úgy is furdalni fogja. Hamlet megesküszik a szellemnek, hogy 

bosszút áll: „…letörlök emlékezetem /Lapjáról minden léha jegyzetet, /Könyvek tanácsit, képet, 

benyomást, /Mit vizsga ifju-kor másolt reá, / És csak parancsod éljen egyedül.” Szavaiból kiderül, 

hogy eddigi céljait kell feladnia, ő, aki tudósnak készült, most erkölcsi okokból bosszút esküszik. 

Horatioékat titoktartásra esketi, s már itt elhatározza, hogy az őrültet fogja játszani. Az első felvonás 

Hamlet keserű szavaival ér véget: „Kizökkent az idő; ó, kárhozat! / Hogy én születtem helyre tolni 

azt.” A „kizökkent idő” az értékválság metaforája, amivel a Dániában uralkodó állapotokat jellemzi, 

amit, úgy érez, neki kell megváltoztatni. Hamlet tehát nemcsak apjáért akar bosszút állni, hanem 

vissza akarja állítani az erkölcsi értékrendet Dániában. Nem szívesen lát a feladathoz, mert 

eddig másra készült, nem bosszúállónak, hanem tudós királynak tanult Wittenbergben, de most 

erkölcsi kényszerből fel kell adnia eddigi céljait.  

 

Második felvonás 

 

A második felvonás a kibontakozás, a feszültség halmozódása, mindenki a másikat fürkészi, 

kémkednek egymás után. Polonius kémet küld a fia után Párizsba, hogy megtudja, hogyan él, a 

király Rosencrantzot és Guildenstent hívatja az udvarba, hogy kipuhatolják, mi Hamlet baja, Polonius 

önként kezd el kémkedni Hamlet után, és felajánlja szolgálatait a királynak, még Hamlet Opheliához 

írt levelét is megmutatja neki.  

Hamlet nem rohan bosszút állni, először ki akarja deríteni az igazságot: vajon tényleg bűnös-e 

Claudius. Nem hajtja sem hatalomvágy, sem a középkorban természetes vérbosszú: először 

bizonyítékot akar szerezni, s csak azután cselekedni. Az őrület csak eszköz, hogy megfigyelhesse 

környezetét. Tudatosan kelti azt a látszatot, hogy a szerelembe őrült bele, ezzel elterelvén valódi 

szándékáról a király figyelmét. Mivel nem bízik Poloniusban, Opheliát sem avatja be titkába, nem 

akarja a lányt eszközül felhasználni.  A színészekkel olyan jelenetet adat elő, amely hasonlít apja 

meggyilkolására, s ezzel kívánja megtudni, hogy bűnös-e a király.  
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Ophelia szavaiból tudjuk, hogy először neki jelenik meg őrültként. Egy némajátékban elbúcsúzik tőle, 

de Ophelia nem érti ezt, csak annyit fog fel, hogy Hamlet megtébolyodott. Hamlet senkit nem avat 

be titkába, egyedül akarja végigvinni feladatát. Polonius elméletét, miszerint Hamlet őrületének 

oka a szerelem, a király kételkedve fogadja. Kialakult a drámai harc: Hamlet egyedül marad a 

királyi udvarban, mindenki őt figyeli, ő pedig arra keres bizonyítékot, hogy igazat mondott-e a 

szellem, azaz Claudius bűnös-e. Második monológjában tétlenséggel vádolja önmagát: „Ó, mily 

gazember s pór rab vagyok én!” Közben vándorszínészek érkeznek a várba, s a velük folytatott 

beszélgetésből kiderül, hogy Hamlet a művészetek iránt fogékony ember. A színház új ötletet ad neki, 

egy darabbal akarja leleplezni Claudiust. 

 

Harmadik felvonás 

 

A harmadik felvonásra kirajzolódik a főhősök jelleme. 

Shakespeare fokozatosan bontja ki a jellemeket, minden jelenet 

tovább gazdagítja személyiségvonásaikat. Tulajdonságaikra 

cselekedeteiken és szavaikon keresztül derül fény. Shakespeare hús-

vér figurákat teremt, az teszi őket életszerűvé, hogy erényeiket és 

gyengeségeiket is bemutatja, jellemzésük nem egysíkú. 

A tragédia legösszetettebb jelleme Hamlet. A tudományokban és 

művészetekben jártas ember, akire már a reneszánsz felvilágosult 

szellemisége hatott.  

 

Meditáló, filozofáló alkat, ezt bizonyítják monológjai, melyekben feltárul érzékenysége, önérzetes 

személyisége. Megfontolt, következetes jellem, aki etikusan (erkölcsösen) akar cselekedni. A szellem 

parancsára nem rohan bosszút állni, hanem előbb ki akarja deríteni az igazságot. Igazi mérlegelő hős, 

aki előbb gondolkodik, csak azután cselekszik. (A drámák főhőse általában cselekvő hős.) Látszólag 

folyton halogatja a bosszút, mintha félne elkövetni, pedig nem erről van szó. Nagyon tudatosan 

végiggondol mindent: egyedül akarja végigcsinálni, nehogy kiderüljön szándéka. Ravasz is, hiszen 

miközben az őrültet játssza, kifigyelheti környezetét és Claudiust. Hamlet nem hatalomvágyó, némán 

tudomásul veszi, hogy Claudius átvette a hatalmat. Horatióval barátként bánik, ebből is látszik, hogy 

demokratikus gondolkodású ember. Többször is a léten-nemléten meditál, s ez elárulja, hogy Hamlet 

végiggondolta a bosszú következményeit, felkészült a halálra is. 

Hamlettel szemben Claudius igazi cselekvő hős. Hatalomvágyó trónbitorló. Hamar kiderülnek 

zsarnoki vonásai. Hamletet kémekkel veszi körül (Polonius, Rosencrantz és Guildenstern), nincsenek 

erkölcsi gátlásai, kíméletlenül tör céljai elérésére. Mint minden zsarnok, gyanakvó és rosszindulatú. 

Képmutató jelleme rányomja bélyegét a dán királyi udvarra, ahol a szervilizmus (szolgalelkűség) 

uralkodik el, s felborul az erkölcsi értékrend.  

ifj. Vidnyánszky Attila 
Vígszínház 
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A két szembenálló fél tehát Hamlet, a szellem és az erkölcs, illetve Claudius, a hatalom és az 

erőszak embere. 

A mellékszereplők közül Shakespeare kiemeli és árnyaltan jellemzi Poloniust, akiben a zsarnoki 

hatalom vak eszköze testesül meg. Látszólag szerető apa, akinek fő célja, hogy gyermekei 

tisztességesen éljenek. Valójában egy mélyen szervilis ( szolgalelkű) ember, aki mindenáron meg akar 

felelni az új hatalomnak, Claudiusnak. Önként jelentkezik kémnek, még saját lányát is eszközül 

használja, hogy Hamletet kifürkéssze. Ez a szervilizmus okozza a vesztét, a hatalom gátlástalan 

kiszolgálása vezet értelmetlen halálához. 

A harmadik felvonás a bonyodalom kibontakozása, mindenki kémkedik mindenki után. A király 

gyanakszik Hamletre, nem hisz az őrültségében, s kémekkel veteti körül, hogy kilesse titkát. Hamlet 

az egérfogó jelenettel tőrbe akarja csalni a királyt, hogy az elárulja magát. Claudius a darab alatt 

haragra gerjed, ott hagyja az előadást, de Hamletnek ez nem elég bizonyíték. Amikor a király 

imádkozik, és meggyónja bűnét, Hamlet megölhetné, de nem teszi, mert akkor tisztán halhatna meg. 

Anyja szobájában elköveti a tragikus vétséget, megöli Poloniust, mert azt hiszi, hogy a király lapul a 

függöny mögött, vagyis azt hiszi, tőrbe csalták. Hamlet itt győződhet meg arról, hogy a királyné a 

gyilkosságban nem bűnrészes, de hűtlen férje emlékéhez. A szellem figyelmeztetésére nem bántja 

anyját, aki nem látja a szellemet, mert az csak azoknak jelenik meg, akik őrzik az emlékét (az őröknek, 

Horatiónak és Hamletnek)!  

A harmadik felvonás kulcsmozzanata Hamlet nagymonológja (harmadik), melyben léten és nemléten 

elmélkedik. A filozófus Hamletet halljuk itt, aki újra az öngyilkosságon töri a fejét, de visszariasztja a 

halál utáni ismeretlen világ. A reneszánsz ember kételyeit olvashatjuk, aki már nem tud hinni a 

túlvilágban, de fél az ismeretlentől, s ezért tűri az élet keserveit. Hamlet gondolatai egyetemesek, a 

világban csalódott ember vívódásait tükrözik. A monológ egy keserű panaszáradat, amelyben Hamlet 

arról is beszél, mennyit kell szenvednie a világban az etikus embernek. A monológ vége Hamlet 

önértelmezése: az erkölcsi megfontolások, a túl sok meditálás gyengíti az akaratot. A Polonius-

gyilkossággal erkölcsileg megsemmisül, a konfliktusból tisztán már nem kerülhet ki. 

A felvonás közjátéka Hamlet és a színész párbeszéde, amelyből megtudhatjuk Shakespeare ars 

poeticáját, hiszen Hamlet szavaiban rejti el a színészetről vallott nézeteit: 

„melynek föladata most és eleitől fogva az volt és marad, hogy tükröt tartson mintegy a természetnek; 

„ Hamlet arra inti a színészt, hogy viselkedjen és beszéljen természetesen, azaz valósághűen. 

Shakespeare szerint a dráma tehát a valóság tükrözése, amelyben mindenki magára ismer.    

 

Negyedik felvonás 

 

A negyedik felvonásban felgyorsulnak az események. A király, attól való félelmében, hogy Hamlet őt 

is megöli, Angliába küldi egy levél kíséretében, amelyben azt kéri az angol királytól, hogy végeztesse 

ki Hamletet. Közben Fortinbras, a norvég királyfi engedélyt kér az átvonulásra, mert Lengyelország 
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felé tart, hogy ott egy jelentéktelen területet elfoglaljon. Hamlet, ezt hallva, szégyenkezik, hogy ő 

Fortinbrasszal ellentétben nem cselekszik. Negyedik monológjában tétlenséggel vádolja magát, s 

újfent bosszút esküszik. Közben Ophelia, apja halálán való bánatában, s abban, hogy épp szerelme, 

Hamlet a gyilkosa, megtébolyodik. Törékeny lelke nem bírta el a traumát, a királyné előtt őrülten 

viselkedik, hol apjára, hol Hamletre céloz dalaival. Laertes, miután értesült apja haláláról és titkos 

temetéséről, visszatér Párizsból, s égtelen haragjában a királyra támad. Claudius ravasz módon 

leszereli őt, és Hamlet ellen fordítja, aki közben visszatért Dániába. A király és Laertes párbajnak 

álcázott merényletet eszel ki Hamlet ellen. Laertes dühét tovább mélyíti, hogy húga, Ophelia meghalt, 

állítólag a patakba fúlt.  

A negyedik felvonásban Shakespeare késlelteti a megoldást, tovább fokozza a feszültséget. Itt a 

mellékszereplők sorsa bontakozik ki, Opheliáé és Laertesé, akik a fő konfliktus, a Claudius és Hamlet 

közötti harc áldozataivá válnak. Polonius nemcsak saját magát sodorta veszélybe azzal, hogy a király 

vak eszközévé vált, hanem gyermekeit is. Hamlet, ha csak közvetetten is, de felelős Ophelia haláláért, 

egyre több erkölcsi teher nehezedik rá. A negyedik felvonásban párhuzamba állítódik Hamlet, 

Fortinbras és Laertes. Három fiú, aki elvesztette apját, és bosszút esküszik. Hamlettel ellentétben 

Fortinbras és Laertes cselekvő hősök, azonnal a tettek mezejére lépnek. Velük szemben Hamlet 

mérlegelő hős, akit erkölcsi megfontolások késztetnek halogatásra, ez a késleltetés vezet majd 

összeomlásához. Polonius és Ophelia halálával az események tragikus fordulatot vesznek, eredeti 

céljait Hamlet már nem érheti el. Erkölcsi értelemben a sorsa már lezárult, bűnössé vált, 

innentől kezdve csak az a kérdés, hogy megbosszulja-e apját, azaz végre leszámol-e a királlyal. 

 

Ötödik felvonás 

 

Az ötödik felvonás a klasszikus dramaturgiában a megoldás felvonása, a tragédia beteljesedése. A 

főhős elbukik, s ezzel pozitív értékek vesznek el.  

A felvonást Shakespeare egy vígjátéki 

jelenettel kezdi, ezzel késlelteti az 

eseményeket, és feszültséget kelt. Előbb a 

sírásók humoros párbeszédét halljuk, 

ebből tudjuk meg, hogy Ophelia nem kap 

teljes keresztény temetést, mert felmerült 

a gyanú, hogy öngyilkos lett. Ezután 

következik Hamlet és a sírásó dialógusa, 

amely tele van morbid szójátékkal. A 

tragédia híres jelenete az, amelyben Hamlet Yorick, a hajdani udvari bolond koponyáját kezében tartva 

arról elmélkedik, mivé lesz az ember a halál után. Ez a jelenet zárja le Hamlet örökös vívódását 

Zefirelli Hamlet 

Mel Gibson 
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életről-halálról, a dráma egyik vezérmotívumát. Hamlet sztoikusan néz szembe azzal, hogy a halálban 

az ember teljesen megsemmisül, mindaz, amiért küzdött, semmivé foszlik.  

Attól kezdve, hogy Hamlet megtudja, kit temetnek, elszabadulnak az indulatok közte és Laertes 

között, felgyorsulnak az események, s rövid idő alatt jutnak el a végkifejletig. Hamlet megtehetné, 

hogy kitér a párbaj elől, de nem teszi, mintegy „minden mindegy” hangulatban vág neki, már 

felkészült a halálra. A párbaj közben kiderül az ármány, a királyné iszik a Hamletnek szánt méregből, 

aki csak ekkor öli meg Claudiust – vagyis anyjáért áll bosszút, hogy apjáért is, azt rajta kívül senki 

sem tudja. Hamlet következetes önmagához, csak százszázalékos bizonyíték birtokában cselekszik. 

Haldoklása közben megbízza Horatiót, hogy mondja el Fortinbrasnak, mi történt. Utolsó szavai 

talányosak: „A többi, néma csend.” Horatio csak azt tudja elmondani Fortinbrasnak, amennyit vele 

Hamlet megosztott, titkát, belső vívódásait, igazi tragédiáját ő sem ismeri. A dán uralkodó család 

kihalt, halott Hamlet is, akiben az ország egy nagy embert és uralkodót veszített. Az ország 

Fortinbrasra száll, aki hadvezérnek kijáró temetést rendez Hamletnek, holott ő nem hadviselő, hanem 

tudós uralkodó lett volna. Hamlet a halálában is magányos marad. 

 

SHAKESPEARE: HAMLET 

ÉRTELMEZÉS 

 

Téma 

 

A Hamlet témája rétegzett: szól a zsarnokság lélektanáról, értékrendek harcáról, létfilozófiai 

és morális kérdésekről, hűségről, árulásról.  De szól a művészet szerepéről is, hiszen 

Hamletnek a színészhez intézett szavaiban Shakespeare a maga ars poeticáját rejti el. Eszerint 

a művészet célja, hogy tükröt tartson a valóságnak. 

 

Szerkezet  

 

A Hamlet klasszikus öt felvonásos tragédia, melyben a drámai harc a főszereplő és környezete 

között alakul ki. Cselekménye több szálon fut, mozgalmas, dinamikus történet, melyet a főhős 

monológjai lassítanak le. A klasszikus drámákkal ellentétben a főhős nem cselekvő hős, 

hanem mérlegelő, Hamlet csak akkor cselekszik, ha az események arra kényszerítik, 

egyébként állandóan meditál, monológjai egy filozofikus alkat önreflexiói. A tragédia a 

fokozatos feszültséghalmozásra épül, Hamlet az utolsó pillanatig halogatja a bosszút, ez a 

késleltetés a dráma lényege. 
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Az első felvonás az expozíció, a drámai alaphelyzet, melyből megismerjük a szereplőket és a 

feszült légkört, mely Dániában uralkodik. A szellem megjelenése baljós árnyékot vet előre. A 

főhős szembesül feladatával (bosszút kell állnia), és elhatározza, hogy cselekedni fog, bosszút 

áll, és helyreállítja az erkölcsi értékrendet Dániában. Ehhez fel kell adnia eddigi céljait, 

tanulmányait. Felvonásvégi szavai azt tükrözik, hogy a vállalt feladat (bosszúállás) jellemével 

ellentétes: Kizökkent az idő; ó, kárhozat! / Hogy én születtem helyre tolni azt.” 

A második és a harmadik felvonás a bonyodalom kibontakozása, melyben mindenki 

egymást fürkészi, a főhős meg akarja tudni az igazságot, miközben őt kémek veszik körül. 

Először őrültnek tetteti magát, hogy leplezze igazi szándékát, azután az egérfogó jelenettel 

állít csapdát a királynak, de a végső leszámolásra nem tudja elszánni magát. A harmadik 

felvonás végén Hamlet elköveti a tragikus vétséget (megöli Poloniust), ezzel erkölcsileg 

megsemmisül, tisztán már nem kerülhet ki a történetből. A negyedik felvonásban felgyorsul 

a cselekmény: Hamletet sodorják az események, a király mindig egy lépéssel előtte jár, 

csapdákat állít neki, hogy megszabaduljon tőle. Hamlet, mikor rájön a király igazi szándékára, 

halálba küldi Rosencrantzot és Guildernstent, és hazatér. Közben Ophelia is áldozatul esett, 

hiszen apját Hamlet ölte meg, így a lány megtébolyodásának és halálának is Hamlet a 

közvetett okozója. Erkölcsi értelemben Hamlet sorsa már itt megpecsételődik, maga is 

bűnössé vált, a konfliktusból tisztán már nem kerülhet ki, erkölcsileg megsemmisül. Az 

ötödik felvonás a megoldás: Hamlet elfogadja Laertes kihívását, „minden mindegy” érzéssel 

lép a király csapdájába. Csak halála előtt szúrja le Claudiust. Végül is bosszút állt, de eredeti 

tervét, az erkölcsi értékrend helyreállítását nem sikerült megvalósítania, tragédiasorozatot 

indított el. A Hamlet morális szerkezetre épül, mindenki meghal, aki bűnössé vált, s a 

tragédiát az fokozza, hogy ártatlan áldozata is van: Ophelia. 

Értékrendek harca 

 

A drámai harc Claudius és Hamlet között bontakozik ki. Két szélsőségesen különböző 

jellemet és értékrendet képviselnek. Claudius a hatalom és az erőszak, Hamlet a szellem 

és az erkölcs embere. 

 

Claudius velejéig romlott, Machiavelli típusú uralkodó, akinek nincsenek erkölcsi gátlásai. A 

trónt erőszakkal ragadja magához, majd kiépíti zsarnoki hatalmát, mely az alattvalók 

megfélemlítésére épül. Az igazi trónörököst kezdetben megpróbálja felhasználni arra, hogy a 

saját hatalmát legitimizálja. Mikor látja, hogy Hamlet ellenséges érzelmekkel van iránta, 

kémekkel veteti körül, s mindent megtesz, hogy eltávolítsa az útból. A tragédia igazi cselekvő 
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hőse ő, gátlástalanul tör céljai megvalósítására. Hatalmát az alattvalók félelmére, 

szervilizmusára építi, s mint minden zsarnoki uralom, az övé is erőszakba torkollik, s ő maga 

is erőszakos halált hal. 

 

Hamlet ezzel szemben tudós, művelt férfi, kinek szigorú erkölcsi értékrendje van, igazi 

mérlegelő hős, aki mindig megfontolja tettei lehetséges következményeit. Tragédiájának 

legfőbb oka abban rejlik, hogy a rábízott feladat nem áll összhangban jellemével. Tudós 

királynak készült, nem bosszúállónak. Erkölcsi kényszerből lát feladatához, de nem akarja 

feladni értékrendjét, ezért először az igazságot akarja kideríteni: valóban bűnös-e Claudius. 

Nem akar elhamarkodottan cselekedni. Ezért nem avat be titkába senkit, még Opheliát és 

Horatiót sem, mert nem akar senkit bajba keverni. Egyedül vívja harcát a túlerővel szemben, 

hiszen Claudius az egész udvart eszközül használja ellene. Hamlet nem véletlenül elmélkedik 

annyit léten és nemléten: tudja jól, hogy a vállalt feladat veszélyes, s a vesztét okozhatja. Az 

őt állandóan izgató kérdés: mi jön a halál után, jelzi, hogy mikor megesküdött apjának, már a 

halálra is felkészült. Hamlet sokoldalú, gazdag személyiség: felvilágosult tudós, 

demokratikusan gondolkodó ember. A művészetekben is jártas, jó humora van, de amikor 

megesküszik a bosszúra, gondolatai tragikus fordulatot vesznek, monológjai komor hangnemű 

önreflexiók, elmélkedések. Hamlet tragédiája a szellem emberének tragédiája. A felborult 

erkölcsű világban is etikus akar maradni, de ellenséges környezete bűnbe sodorja, s így 

elveszti tisztaságát, nem képes helyreállítani az értékrendet. Benne és Claudiusban két 

ellentétes uralkodótípus testesül meg: Hamlet a felvilágosult, demokratikus 

gondolkodású, Claudius az erkölcstelen, zsarnoki hatalom archetípusa. 

 

Mellékszereplők 

 

Polonius a klasszikus tragédiák intrikusára emlékeztet. Mélyen szervilis ember, aki minden 

cselekedetével saját pozícióját védi, és igyekszik kiszolgálni a hatalmat. Bár gyermekeinek 

erkölcsi prédikációt tart, nincs morális tartása, önként jelentkezik kémnek, még saját lányát is 

eszközül használja a hatalmi harcban. Halála arra figyelmeztet, hogy a hatalom vak 

kiszolgálása, az erkölcsi értékrend feladása könnyen vezethet bukáshoz. 

Rosencrantz és Guildenstern is a hatalom vak eszközeivé válnak, elárulják és kiszolgáltatják 

Hamletet, a hűtlen barátok megtestesítői. Velük szemben áll Horatio, aki végig lojális 

(hűséges) marad Hamlethez, ugyanolyan felvilágosult szellem és etikus ember, mint a 

királyfi.  
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Gertrudis, a királyné is a király hatalmi törekvéseinek eszközévé válik. Bár a gyilkosságban 

nem bűnrészes, volt férje emlékéhez nem hűséges. Claudiusszal való kapcsolata morálisan 

lesüllyeszti, őt is eléri a bűnösök végzete. 

Ophelia a tragédia ártatlan áldozata. Kezdetben naivnak tűnik, de a Hamlettel folyó 

beszélgetéséből kiderül, hogy tisztában van Hamlet szellemi és erkölcsi értékeivel, méltó társa 

lehetne. A traumát, apja halálát nem tudja feldolgozni, lelki törést szenved, amibe 

megtébolyodik. Shakespeare nyitva hagyja a kérdést, hogy halála véletlen volt-e vagy 

öngyilkosság. 

 

FELADAT:  

Hallgassátok meg Hamlet nagymonológját angolul és magyarul! 

Mel Gibson 

Gábor Miklós 

 

Tom Stoppard rendező drámája, Rosencrantz és Guildernsten halott, az egyik legnépszerűbb 

film lett. A Hamlet mellékszereplői itt főhősként tűnnek fel, Hamlet és a főszereplők csak 

néha jelennek meg a történetben, amelyből a két barát szinte semmit nem ért, mégis 

halálukhoz vezet. Nézzetek bele a filmbe! Rosencrantz és Guildenstern halott 

Rosencrantz (Gary Oldman) and Guildenstern (Tim Roth)  

 

 

A SHAKESPEARE-I SZONETT 

 

Shakespeare 154 szonettet írt, amelyeket 1609-ben publikáltak, 

s azóta is vita tárgyát képezik. Nem tudjuk pontosan, kinek írta 

őket, csak azt, hogy néhányat egy szép fiatalemberhez, a többit 

pedig egy titokzatos Fekete Hölgyhöz, aki valószínűleg a 

szeretője volt. Ezekben a szonettekben Shakespeare 

eltávolodik a petrarcai hagyománytól, s egy egyéni stílust 

teremt. 

A szerelem Shakespeare számára összetett lelki állapot, nem 

pusztán vonzalom. Verseiben nem találunk szokványos 

https://www.youtube.com/watch?v=dIWq6XDAr2I
https://www.youtube.com/watch?v=0Qnj4eynFDE
https://www.youtube.com/watch?v=abKFIhxPxe4
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trubadúr udvarlást, mert a szerelem paradox érzés: egyrészt az önkiteljesítés módja, másrészt 

önemésztő szenvedély is lehet.  

A Shakespeare-szonettek témája túlnő a szerelmi vallomáson, filozófiai és etikai kérdéseket 

érintenek. Költői nyelve képekben gazdag, gyakran él a metaforikus beszéd eszközeivel, 

amelyek két forrásból fakadnak: az egyetemes irodalom toposzaiból és az egyéni fantázia 

szüleményeiből. Shakespeare szonettjeit Szabó Lőrinc, huszadik századi magyar költő 

fordította le. A legújabb fordítás Csillag Tiboré. (2015) 

 

XVIII 

Mondjam: társad, másod a nyári nap? 

Te nyugodtabb vagy s az nem oly üde, 

Hisz a május méz-bimbaira vad 

Szél csap, s túl rövid a nyár bérlete; 

Az ég szeme néha gyújtva ragyog 

S arany arca máskor túlfátyolos; 

S mind válik a széptől a szép, ahogy 

Rútítja rendre vagy vakon a rossz. 

De a te örök nyarad nem fakul 

S nem veszíti szépséged birtokát; 

Ne mondja Halál, hogy rád árnya hull: 

Örök dalokban nőssz időkön át. 

   Míg él ember szeme s lélegzete, 

   Mindaddig él versem, s élsz benne te. 

Szabó Lőrinc ford. 

 

 

 

 

A szerelem és a művészet Shakespeare számára a legfontosabb értékek. A XVIII. szonett 

tárgya egy költői közhely: a művészet halhatatlanná teszi a halandókat. Retorikus kérdéssel 

kezdődik, s a következő sorokban a kedvest a természethez hasonlítja. A természetet 

átlelkesíti. Az évszakok toposza az emberi élet különböző szakaszait jelenti, így minden kép 

két szinten értelmezhető. A metaforák segítségével Shakespeare emberi lényként írja le a 

természetet, ezért annak szépsége az emberi szépséget jelenti. A természeti és az emberi 

szépséget a művészet emeli a halhatatlanságba. Azonban egy mély ellentét húzódik a 

természeti és az emberi között: a konkrét nyár ki van  téve az idő pusztító erejének, míg a 

kedves „örök nyara” (ifjúsága) halhatatlan, mert a vers sorai halhatatlanok. A művészet 

legyőzi az időt. 

 



VASS JUDIT IRODALOM 9 

 

225 

 

A MAGYAR RENESZÁNSZ 

 

Bevezető 

 

A magyar reneszánsz a 15-16. századra tehető. Két nagyobb korszaka volt, a 15. század, a 

humanizmus kora, amikor még latin nyelvű volt az irodalom. A 16. század már a reformáció, 

az anyanyelvű irodalom kezdete.  

 

A humanizmus kora (15. sz.) 

 

A magyar reneszánsz Mátyás király kultúrpolitikájával 

virágzott fel, aki jelentős itáliai kapcsolatokkal 

rendelkezett, híres tudósokat, művészeket hívott meg 

udvarába, hogy emelje az ország kulturális szintjét. 

Jelentős építkezések folytak Budán és Visegrádon.  

Tevékenységének művelődéstörténeti jelentőségét emelik 

például a Corvinák, a csodálatosan díszített kódexek, 

amelyekkel Európa egyik leggazdagabb gyűjteményét 

hozta létre.  

A korszak kiemelkedő költője Janus Pannonius. 

 

 
Buda Mátyás idejében 
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A reformáció kora (16.sz.) 

 

1526, a mohácsi vész után Magyarország elvesztette függetlenségét, az ország három részre 

szakadt: a nyugati részen található királyságra, amely Habsburg fennhatóság alatt állt, a Duna-

Tisza közére, a török hódoltság területére és a viszonylag független Erdélyre. A török uralom 

évszázadokra visszavetett minket, Magyarország ekkor szakadt le tragikusan a nyugat-európai 

fejlődéstől, nem indult meg a polgárosodás. Ugyanakkor, a reformáció hatására felvirágzott az  

anyanyelvi irodalom. A függetlenségét elvesztett országban a magyar nyelvű hitterjesztés és 

irodalom a nemzeti megmaradás záloga lett.  

A korszak legjelentősebb alkotója Balassi Bálint. 

 

 

 

A magyar nyelvű irodalom (16. sz.) 

 

A 16. században már létezett nyomtatás, ami megkönnyítette az 

irodalom szélesebb körű terjesztését. Ekkor készültek el az első 

bibliafordítások: 1541-ben Sylvester János kiadta az Újszövetséget, 

1590-ben Károlyi Gáspár kinyomtatta az egész Bibliát, a Vizsolyi 

Biblia, az első teljes, magyar nyelvű, református Biblia.  A katolikus 

Biblia 1626-ban, Káldi György fordításában jelent meg Bécsben. 

 

 

http://vizsolyibiblia.hu/biblia/
http://vizsolyibiblia.hu/biblia/
https://szentiras.hu/knb
https://szentiras.hu/knb
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A korszak kiemelkedő prédikátora és írója Bornemisza Péter, Balassi Bálint nevelője. Tőle 

származik az első magyar dráma, amely valójában Szophoklész Elektrájának a magyarítása36. 

(Tragoedia magyar nyelven az 

Szophoklész Elektrájábul). Szellemes, 

élvezetes olvasmány az erkölcsnemesítő 

szándékkal írt, humoros anekdotákat 

tartalmazó Ördögi kísértetek. Híres verse, 

amely a magyar hazafias líra első alkotása, 

a Siralmas énnéköm… kezdetű. 

 

Cantio optima 

        Nóta: Mindönök meghallják, és jól megtanulják ... 

Siralmas énnéköm tetűled megváltom, 

Áldott Magyarország, tőled eltávoznom; 

Valljon s mikor leszön jó Budában lakásom! 

Az Fölföldet bírják az kevély nímötök, 

Szerémségöt bírják az fene törökök. 

Valljon s mikor leszön jó Budában lakásom! 

Engömet kergetnek az kevély némötök, 

Engöm környülvettek az pogán törökök. 

Valljon s mikor leszön jó Budában lakásom! 

Engöm eluntattak az magyari urak, 

Kiízték közőlök az egy igaz Istent. 

Valljon s mikor leszön jó Budában lakásom! 

Legyön Isten hozzád, áldott Magyarország, 

Mert nincsen tebenned semmi nagy uraság. 

Valljon s mikor leszön jó Budában lakásom! 

Ez éneköt szörzék jó Husztnak várában, 

Bornemisza Pétör az ő víg kedvében, 

Valljon s mikor leszön jó Budában lakásom! 

(1557?) 

 

                                                
36 magyarítás: nem szószerinti fordítás 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Bornemisza_P%C3%A9ter
http://mek.oszk.hu/04900/04983/
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A korban kiemelkedik Heltai Gáspár, aki Ezópusz, a görög meseíró műveit magyarította  

Száz fabula címmel. Ugyancsak magyarítás Gergei Albert Árgyírus királyfi és a szép 

tündérleány című széphistóriája, amely Vörösmarty Mihály Csongor és Tünde című 

drámájának szolgált forrásul. A 16. század török ellenes harcaiban fejlődött ki a históriás 

ének, legnépszerűbb képviselője Tinódi Lantos Sebestyén volt, aki megénekelte a magyar 

végvárak harcait. Vitézi énekei a Cronica c. gyűjteményben jelentek meg 1554-ben. 

 

JANUS PANNONIUS 

(1434-1472) 

 

Janus_Pannonius  („Magyarországi János”) felvett, latin 

név, eredeti nevét nem tudjuk biztosan. A képen a 

feltételezett, rekonstruált arcképe látható. Valószínűleg a 

Délvidéken született, s nagybátyja, Vitéz János, nagyváradi 

püspök neveltette, aki Mátyás király bizalmasa volt. Mátyás 

nemes ifjakat küldött Itáliába tanulni, hogy európai 

műveltséggel felszerelkezve majd az ő diplomáciáját 

szolgálják.  

 

Így került Ferrarába Janus Pannonius, ahol Guarino mester 

humanista iskolájába járt. Még gyermekként kiemelkedett latin nyelvű verseivel, Itáliában 

elismert költővé vált. A padovai egyetemen egyházjogot tanult. 1458-ban tért haza 

Magyarországra, ahol pécsi püspök lett, és Mátyás diplomatája. Egyszer még járt Itáliában a 

pápánál követségben, de azután politikai 

karrierje megtört. Vitéz Jánossal részt vett egy 

Mátyás elleni összeesküvésben, amit a király 

leleplezett, s menekülnie kellett. Menekülés 

közben, Medvevárában érte a halál. A tüdőbaj 

vitte el. 

 

 

 

 

Janus Pannonius 

Medvevára, Horvátország 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Heltai_G%C3%A1sp%C3%A1r
http://mek.oszk.hu/06400/06417/html/heltaiga0040001.html
https://hu.wikipedia.org/wiki/Tin%C3%B3di_Lantos_Sebesty%C3%A9n
https://hu.wikipedia.org/wiki/Janus_Pannonius
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Jelentősége 

 

A magyar szépirodalom Janus 

Pannoniusszal kezdődik, aki még 

latinul írta műveit, ezért azokat 

fordításban olvassuk. Janus európai 

szintű, humanista költő, aki a művelt 

Itáliában nevelkedett, ott tett szert 

klasszikus műveltségre. Korának 

egyik híres költője volt. 

 

Itthon magányos maradt, hiszen a magyar kulturális viszonyok sokkal fejletlenebbek voltak, 

nem talált szellemi társra. A magyar költészet tehát egy tragikusan fiatalon meghalt, nagy 

tehetségű költővel kezdődik. Ady Endre „korán jött” költőnek nevezte, mert jóval kora 

szellemisége előtt járt. 

 

Költészetének két korszakát különíthetjük el, a derűs 

itáliait, amikor szellemes, csipkelődő epigrammákat 

írt, illetve panegirikuszokat, dicsőítő költeményeket, 

elégiákat, ódákat. Verseit újlatinul írta. 

 

Magyarországra visszatérve hangja elkomorul, 

betegségének nem kedvez a magyarországi éghajlat, 

nyomasztja a szellemi magány. Itthon főleg elégiákat írt. Verseit itt olvashatjátok.  

 

Itáliai epigrammák 

Ugyanarról (Pál pápáról) 

Szentnek nem tudlak, de atyának mondani tudlak, 

   Mert hisz látom a lányt, Pál, kinek atyja te vagy. 

  

                                                 Gáspár Endre ford. 

 

 

 

Ferrara 

A padovai egyetem 

https://mek.oszk.hu/00600/00687/00687.htm
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Szilviáról  

 

Azt mondod, gyereked van tőlem s jársz a nyakamra. 

   Szilvia, furcsa e vád s jogtalan is, kicsikém. 

Mert ha te dús tövisek közt jársz, mondd, így keseregsz-e: 

   Vérzik a lábam s jaj, épp ez a tüske hibás! 

                                             Berczeli Anzelm Károly ford. 
 

 

JANUS PANNONIUS: GALEOTTO MARZIÓHOZ 

 

Galeotti peregrinationem irridet (Latin) 
 

Cur et tu, rogo, cur, poeta cum sis, 

Parnasi tamen arce derelicta, 

Cum capsa, Galeotte, cum bacillo, 
Romanam peregrinus is in urbem? 

Hoc plebs credula gentium exterarum, 

Hoc larvas solitum timere vulgus, 
Hoc turbae faciant hypocritarum. 

Tu senti mihi, quod putavit olim 

Vafri callidus Euathli magister, 

Aut Divum Theodorus abnegator, 
Vel sectae pater ille delicatae, 

Summum qui statuit malum dolorem. 

Sin devotio iam beata cordi est, 
Si torto iuvat ambulare collo, 

Cuncta et credere, quae dies per omnes 

Rauca praedicat altus e cathedra 
Albertus pater et loquax Rubertus, 

Gaudens lacrymulis anicularum; 

Dilectis, age, dic valere Musis, 

Sacras rumpe fides, et alma Phoebi 
Claudo carmina da fabro Deorum. 

Nemo religiosus et poeta est. 

 

Galeotto Marzio zarándoklásáról  
 

Költő létedre, ó, miért, miért, 

hogy cserbenhagytad Parnassusnak ormát  

és felszerelve bottal és iszákkal 
zarándokolsz Rómába, Marzióm? 

Külföldiek hiszékeny csőcseléke, 

az agyrémektől rettegő tömeg, 
az álszent had csak hadd csinálja ezt. 

Te valljad azt, mit vallott hajdanán 

Protagoras, a bölcseszü tudós, 

Theodorus, ki nem hitt istenekben 
s az élvezetnek atyja, Epikur, 

ki azt tanítja, legfőbb rossz: a kín. - 

De hogyha tán alázat szállt szívedbe 
s lecsüngő fejjel vonz a búcsújárás, 

mindent hiszel, mit prédikál naponta 

s magas szószékéről alárikácsol 
Albert páter s a szószátyár Robertó, 

vénasszonyoknak könnyeit vadászva: 

Hát akkor mondj a Múzsa-hadnak búcsút, 

törd össze lantodat; Phoebus dalát 
bízd Vulkánnak kovács-pöröly szavára: 

Mert hívő ember költő nem lehet! 

 
Geréb László ford. 

 

Érdekesség: Az angol nyelvben sok a latin eredetű szó, ezért aki jól tud angolul, egy kicsit 

latinul is tud. Felismertek-e az eredeti Janus-versben angol szavakat? 

 

A vers tárgya: Az itáliai korszakban született, tárgya, hogy kigúnyolja barátját, Galeotto 

Marziót, aki részt vett a római zarándoklatban. A vers témája, műfaja: Janus Pannonius 

szembeállítja a humanista világszemléletet a vallási fanatizmussal37. Csipkelődő epigramma, 

de nem disztichonban íródott. 

                                                
37 fanatizmus: vakbuzgóság 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Galeotto_Marzio
https://hu.wikipedia.org/wiki/Galeotto_Marzio
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Szerkezete: A vers retorikus38 szerkezetre épül: 

expozícióra, argumentációra és konklúzióra. Az 

expozícióban megszólítja barátját, és egy retorikus 

kérdéssel felvezeti a témát: szerinte egy költőhöz méltatlan 

a zarándoklat. Ezt fejti ki az argumentációban, ahol 

érvekkel és ellenérvekkel szolgál. Szembeállítja a 

humanista gondolkodót a vallási fanatikussal. A 

konklúzióban megerősíti a tételt: „Mert hívő ember költő 

nem lehet!” 

Értékrendek ütköztetése 

A vers hosszabb, argumentáció részét a különböző 

értékrendek ütköztetése teszi ki. Követendő példaként görög filozófusokat hoz fel, olyanokat, 

akiknek gondolkodásában az ember áll a középpontban. Protagoras azt hirdette, hogy 

mindennek mértéke az ember, Theodorus istentagadó volt, Epikurosz pedig az 

örömszerzésben látta az emberi élet értelmét. Mindhárman az itáliai humanizmus példaképei, 

egy új, emberközpontú, világias szemlélet szimbólumai. Velük szembeállítja a vallási 

fanatikusokat, a csőcseléket, akiket könnyű manipulálni (befolyásolni). Rájuk a nyájszellem, a 

babona jellemző. Janus az önállóan gondolkodó individuumot többre tartja náluk. 

Hangneme 

A vers hangneme szarkasztikus (maróan gúnyos), ironikus. A zarándokok jellemzésére nyers 

kifejezéseket alkalmaz: „hiszékeny csőcseléke”, „agyrémektől rettegő tömeg”, „szószátyár 

Robertó”. Az iróniával Galeottót és az olvasót igyekszik meggyőzni igazáról. Az utolsó 

mondat csattanószerű befejezést ad a versnek. Ez a kijelentés („Mert hívő ember költő nem 

lehet!”) persze vitatható, hiszen a világirodalom számos mélyen vallásos s egyben kiváló 

költőt tud felmutatni, a maga korában mégis forradalminak tekinthető, hiszen az új, humanista 

szellemnek tör utat. 

 

FELADAT: Olvassátok el a Búcsú Váradtól c. elégiát, majd készítsétek el a vers gondolati 

vázát, szerkezetét! 

 

                                                                        

                                                
38 retorikus: szónoki 

Galeotto Marzio 
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JANUS PANNONIUS: BÚCSÚ VÁRADTÓL 

 
Még mély hó települ a téli földre, 
Erdőn, mely csak a zöld levélre büszke, 

Szürke súly a ködös fagy zúzmarája, 

S el kell hagyni a szép Körös vidékét 

És sietni Dunánk felé, urunkhoz. 

Hajrá, fogyjon az út, társak, siessünk. 

 

Nem tart vissza folyó, s az ingovány sem, 

Mert fagy fogja hideg vizét keményen. 

Hol nemrég evezett a föld lakója 

S félt, - most hetyke bizalmú, fürge lábbal, 

Megdermedt habokat fitymálva, lépked. 
Hajrá, fogyjon az út, társak, siessünk. 

 

 
 
Nem siklik soha úgy a lenge csónak 

Jó sodrásban, erős lapát-csapástól, 

Még akkor se, ha fodrozó Zephyrus 

Bíborszínűre festi át a tengert, 

Mint ahogy lovaink a szánt repítik. 

Hajrá, fogyjon az út, társak, siessünk. 

 

Hőforrás-vizeink, az Isten áldjon, 

Itt nem ront levegőt a kén-lehellet, 

Jó timsó vegyül itt a tiszta vízbe, 

Mely gyógyítja szemed, ha fáj s ha gyenge, 
És nem sérti az orrodat szagával. 

Hajrá, fogyjon az út, társak, siessünk. 

 

 

 

 

Könyvtár, ég veled, itt a búcsuóra, 
Híres könyvei drága régieknek, 

Már Phoebus Patarát elhagyta s itt él; 

Költők isteni pártfogói: Múzsák 

Többé nem szeretik Castaliát már. 

Hajrá, fogyjon az út, társak, siessünk. 

 

Isten áldjon, aranyba vont királyok, 

Kiknek még a gonosz tűzvész sem ártott, 

Sem roppanva dűlő fal omladéka, 

Míg tűz-láng dühe pusztított a várban, 

S szürke pernye repült a kormos égre. 
Hajrá, fogyjon az út, társak, siessünk. 

 

 
 

S rőt fegyvert viselő lovas királyunk, 

Hős, ki bárdot emelsz a jobbkezedben 

- Márvány oszlopokon pihenve egykor 

Bő nektárt verítékezett a tested – 

Útunkban, te nemes lovag, segíts meg. 

Hajrá, fogyjon az út, társak, siessünk. 

 
Áprily Lajos ford. 

 

 

 

 

 

Szent 

László 

a Körös-part 

Nagyvárad   

a középkorban 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Nagyv%C3%A1rad
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BALASSI BÁLINT 

(1554-1594) 

 

Balassi Bálint Zólyom39 várában született, arisztokrata családban. 

Nevelője a híres prédikátor, Bornemisza Péter volt. 

Németországban és Itáliában tanult. Apját koncepciós40 perben 

felségárulás címén börtönbe vetették, de megszökött, és családjával 

Lengyelországba menekült. Később visszanyerte a király kegyét, s 

hogy a bizalmat erősítse, fiát először Bécsbe, majd a Báthory 

István, erdélyi fejedelem elleni hadjáratba küldte. Balassi Bálintot 

elfogták, s Báthory udvarában „raboskodott”, valójában élte a 

nemes ifjak felhőtlen életét. Mikor Báthoryt lengyel királlyá 

választották, követte őt Lengyelországba. Évek múlva hazatért, de apja már halott volt, s 

rokonai igyekeztek kitúrni a vagyonából. Balassi 

katonáskodással töltötte idejét, Egerben ismerkedett meg a 

férjes asszonnyal, Losonczy Annával, akihez szenvedélyes 

szerelem fűzte. Később, hogy anyagi ügyeit rendezze, 

érdekházasságot kötött unokahúgával, Dobó Krisztinával. A 

házasságot azonban érvénytelenítették, mert vérfertőzőnek 

számított. Közben Losonczy Anna megözvegyült, s Balassi abban reménykedett, hogy 

feleségül veheti, de Anna már nem 

viszonozta szerelmét. Balassi 

Lengyelországba utazott, Krakkóban 

élt, itt születtek Celia-versei. 1591-ben 

tért vissza Magyarországra, 1594-ben 

részt vett Esztergom ostrománál, ahol 

halálos sebesülést szerzett. Sok nyelven 

tudott, műveltsége messze meghaladta 

kortársaiét. 

 

                                                
39 Zólyom: A Felvidéken van, ma Szlovákiához tartozik 
40 koncepciós per: koholt vádak alapján előre elítélni valakit 

emléktáblája Esztergomban 

Zólyom vára 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Balassi_B%C3%A1lint
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Jelentősége 

 

Balassi Bálint az első európai szintű költőnk, aki műveit már kizárólag magyarul írta. 

Verseit évszázadokon keresztül csak részben ismerték, mert életében egyedül istenes versei 

jelentek meg nyomtatásban. Szerelmes verseinek kéziratos másolatát a Balassi-kódex őrzi, 

melyet csak 1874-ben találtak meg. Szép magyar komédia című drámájának kiadására a 20. 

században került sor. Ennek előszavában arra panaszkodik, hogy Magyarországon a 

tudományokat és művészeteket nem becsülik értékük szerint: „azt csak mi szégyenljük, az 

mivel egyeb nemzet dicsekedik és tisztelkedik, úgymint Diáksággal, jó nyelvel s elmével, s 

versszerzéssel, mely dolgok Istennek fő ajándéki az emberekben!” Ugyanitt megfogalmazza, 

mi is volt célja művével: „Ha én is azért az magyar nyelvet ezzel akartam meggazdagítani 

hogy megesmerjék mindenek, hogy magyar nyelven is meglehetne ez, az mi egyeb nyelven 

meglehet…” Balassi tehát tudatosan törekszik a magyar nyelvű irodalom európai szintűvé 

tételére, a magyar irodalmi nyelv megteremtésére. 

 

A 20. századi irodalomtörténetben felmerült egy elmélet, mely szerint Balassi egy száz 

versből álló kötetet tervezett, mely három, 33 versből álló ciklusra és egy bevezető versre 

épült volna, Dante Isteni Színjátékának mintájára. A legújabb kutatások ezt a koncepciót nem 

támasztják alá. Tematikai szempontból verseit három csoportra oszthatjuk: szerelmes 

versekre, istenes versekre és vitézi énekekre. 

Verseit itt  olvashatjátok. 

 

Költészetének jellegzetességei 

 

Balassi úgynevezett énekverseket írt, művei elején jelzi, hogy mely dallamra írta (ad notam41 

jelzés). A különböző dallamok a kor divatos énekei voltak, melyek közt megtalálhatók 

magyar, lengyel és török eredetűek is. Gyakran él az akrosztikon (névrejtés) eszközével, azaz 

a versszakot kezdő betűkből kiolvasható egy név. (Pl.: Balassi Bálint nevére) 

Költői nyelve több forrásból táplálkozik: szerelmi lírájában kimutatható az európai trubadúr 

hagyomány, Petrarca hatása, a népdalok és a virágénekek szimbolikája. 

                                                
41 ad notam: a dallamára 

http://www.mek.oszk.hu/00600/00609/00609.htm
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Istenes versei gyakran zsoltár parafrázisok (átiratok), melyek a bibliai Dávid zsoltárokra 

vezethetők vissza, illetve protestáns bűnbánó énekekre, dicsérő énekekre, könyörgésekre. 

Vitézi énekei a katonaéletet örökítik meg, a török ellen harcoló végvári vitézek küzdelmes 

sorsát. Ebben az időben volt divatos a históriás ének, melynek legismertebb képviselője 

Tinódi Lantos Sebestyén volt, kinek Cronika c. gyűjteménye különböző végvárak harcait 

idézi fel. A históriás éneket Balassi emeli igazi művészi színvonalra. 

 

Balassi költészetére a gazdag formavilág és az expresszivitás jellemző, gyakran él a 

metaforák eszközével, stílusa képekben, zeneiségben gazdag. Új strófát teremtett, amelyet 

Balassi-strófának nevezünk. Rímképlete: aab ccb ddb. Érdekessége, hogy sor közepi rímet 

tartalmaz. 

 

Balassi Bálint szerelmi lírája 

 

Versciklusai 

 

Balassi költészetében kiemelkedő helyet foglal el 

szerelmi lírája. Három szerelmes versciklusa született: az 

Anna-ciklus, a Júlia-ciklus és a Celia-ciklus. A Losonczy 

Annához fűződő szerelem első korszakának költeményei 

az Anna-ciklusban találhatók. Ezeken még a trubadúr 

költészet és Petrarca hatása mutatható ki, konvencionális 

(hagyományos) költői eszközökkel él. A szerelem már 

viszonzatlan, második korszakában Annát Júliának 

szólítja a versekben, melyekben már kiforrott egyéni 

stílusa , újfajta strófaszerkezet (Balassi-versszak) 

fedezhető fel. A versek érzelmi skálája széles: az újra 

találkozás örömétől a lemondó reménytelenségig terjed. 

Ellentétes érzelmek feszítik szét a költeményeket: 

lángolás, gyötrelem váltogatják egymást. Ezek a versek 

képezik a magyar "Daloskönyvet”, amit Petrarca 

Losonczy Anna 
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hatására szerkesztett. A Célia-ciklus versei egy csendesebb szerelemről vallanak, stílusuk 

kimunkált, gazdagon él a festőiség és a zeneiség eszközeivel. A reneszánsz költészet 

virtuozitása, formai tökéletessége jellemzi. 

BALASSI BÁLINT 

HOGY JULIÁRA TALÁLA, ÍGY KÖSZÖNE NÉKI 

az török "Gerekmez bu dünya sensiz" nótájára 

1  

Ez világ sem kell már nékem 

Nálad nélkül, szép szerelmem, 

Ki állasz most énmellettem; 

Egészséggel, édes lelkem! 

2  

Én bús szívem vidámsága, 

Lelkem édes kívánsága, 

Te vagy minden boldogsága, 

Véled Isten áldomása. 

3  

Én drágalátos palotám, 

Jó illatú, piros rózsám, 

Gyönyörű szép kis violám, 

Élj sokáig, szép Juliám! 

4  

Feltámada napom fénye, 

Szemüldek fekete széne, 

Két szemem világos fénye, 

Élj, élj, életem reménye! 

5  

Szerelmedben meggyúlt szívem 

Csak tégedet óhajt lelkem, 

Én szívem, lelkem, szerelmem, 

Idvöz légy, én fejedelmem! 

6  

Juliámra hogy találék, 

Örömemben így köszenék, 

Térdet-fejet néki hajték, 

Kin ő csak elmosolyodék. 

 

A mű címe előrevetíti a vershelyzetet, melyet a költő az utolsó versszakig késleltet, s melyben 

a trubadúr udvarló versek kedvelt jelenetét látjuk: a lovag térdet-fejet hajt imádott hölgye 

előtt. A vershelyzet, a téma tehát hagyományos, a trubadúr líra közhelyére épül, a stílus 

azonban újszerű. Motívumai, metaforái már a magyar virágénekekből erednek. 

 

A vers nagy részét a szerelmes udvarló bókjai teszik ki, melyekkel a kedves szépségét 

jellemzi, s egyben a költő érzelmeit tükrözi. A vers felütése: „Ez világ sem kell már nékem…” 

a legnagyobb vallomással indul, ami már szinte fokozhatatlan, hiszen nem kevesebbet állít, 

minthogy az életnek nincs értelme kedvese nélkül. Ezt az érzelmi kitörést a következő négy 

versszak metafora láncolata követi. Kedvese szépségét egyszerű metaforákkal teszi 

érzékletessé: „drágalátos palotám” „piros rózsám” „napom fénye”.  
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Az 5. versszakban összefoglalja az előző négy vallomását egy halmozással : „szívem, lelkem, 

szerelmem”, majd hangja himnikussá (a himnuszokra jellemzővé) válik: „idvez légy én 

fejedelmem”.  

A patetikus (ünnepélyes) hangnemet megtöri az utolsó versszak önironikus42 csattanója, 

melyben az elutasított szerelmesen Júlia csak „elmosolyodék”. Ez az önironikus humor teszi a 

puszta trubadúr versen túl élővé, egyénivé a művet. A vers prozódiájára (verselésére) az 

ütemhangsúlyos verselés jellemző. 4/4 ütemezésű. 

 

Az ütemhangsúlyos verselésre a hangsúlyos és hangsúlytalan szótagok szabályos 

váltakozása jellemző. Alapegysége az ütem: egy hangsúlyos és néhány hangsúlytalan 

szótag kapcsolata. A magyarban  a 3 vagy 4 szótagos ütem a leggyakoribb. 

 

KIBEN AZ KESERGŐ CÉLIÁRÓL ÍR 

1 

Mely keserven kiált fülemile, fiát 

       hogyha elszedi pásztor, 

Röpes ide-s-tova, kesereg csattogva 
       bánattal szegény akkor, 

Oly keservesképpen Célia, s oly szépen 

       sírt öccse halálakor. 

2 
Mint tavasz harmatja, reggel ha áztatja 

       szépen jól nem nyílt rózsát, 

Mert gyenge harmattúl tisztul s ugyan újul, 

       kiterjeszti pirosát, 
Célia szinte oly, hogyha szeméből foly 

       könyve s mossa orcáját. 

3 

Mint szép liliomszál, ha félbemetszve áll, 
       fejét földhöz bocsátja, 

Úgy Célia feje vagyon lefiggesztve, 

       mert vagyon nagy bánatja, 
Drágalátos könyve hull, mint gyöngy, görögve, 

       vagy mint tavasz harmatja. 

 

Az európai szerelmi költészet udvarlóversekkel kezdődik, amelyekben a trubadúr többnyire 

reménytelen vágyakozásán, a kedves elérhetetlenségén van a hangsúly. Az imádott hölgy 

mindig idealizált, szinte transzcendens magasságba emelt szépség, akinek kegyetlensége, 

                                                
42 önirónia: amikor magunkon nevetünk, gúnyolódunk 
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hajthatatlansága a remény-kétely ambivalenciáját43 váltja ki a dalnokban. Petrarca szerelmi 

lírája is ezt a hagyományt követi, az újplatonista gondolat jegyében nála a kedves az idea44 

megtestesülése, szépsége elsősorban szellemi-lelki inspirációt45 vált ki, a testi egyesülés 

vágya háttérbe szorul a tökéletesség iránti sóvárgás mellett. A reneszánsz szerelmi költészet 

az angol irodalomban szakít ezzel a petrarcai, újplatonista mintával, Shakespeare 

szonettjeiben és John Donne verseiben már az eleven, hús-vér szerelem is megjelenik a maga 

ellentmondásaival. (ld. A reneszánsz líra fejezetet.) 

 

A kor szerelmi lírájának kialakult mintáit Balassi is követi, szubjektivitása46 csak néha süt át a 

verseken, amikor humorral, öniróniával szemléli reménytelen udvarlását. Szerelmes versei 

igazi humanista mesterművek, artisztikusak (művészieskedő) a tökélyre való törekvés, a stílus 

expresszivitása jellemzi. 

 

Ez az artisztikus szándék érhető tetten a Kiben az kesergő Celiárúl ír című versben is. A költő 

gyönyörködik a síró nő szépségében, a halál feletti fájdalom tragikumát elnyomja a művészi 

cél, a látvány műalkotássá formálása. A szöveg díszítettsége már a manierizmusba hajló, késő 

reneszánsz stílus jegyeit viseli magán.  

 

A mű kompozíciója és poétikája tudatosan formált. A leírás logikája és stílusa költői bravúr, 

amelynek célja a gyönyörködtetés, a szem és a fül elkápráztatása. Minden egyes versszak egy-

egy részletesen kifejtett hasonlat, illetve a hasonlatból kibontott összetett költői kép. A síró 

Celia gesztusait és hangjait vetíti ki természetszimbolikába. A strófák szerkezete megegyezik: 

az első két sor a természetből vett hasonlat (kiáltozó fülemüle, harmatos rózsa, lehajló liliom), 

a harmadik pedig a síró nő képe. A hasonlatok mintegy felvezetik a témát, megteremtik azt az 

atmoszférát (légkört), amit a bánatos hölgy látványa teremt. A leírásnak ez a logikája a 

virágénekek és egyben a népdalok felütését idézi: a népdalküszöb gyakran a természeti és az 

emberi világ történéseit vonja párhuzamba, a természetleírásnak előrevetítő szerepe van, 

vagyis hangulatilag előkészíti a témát. (népdalküszöbre példa: „A Csitári hegyek alatt régen 

leesett hó/ Azt hallottam, kisangyalom, véled esett el a ló.” Az első sor természeti kép, amit 

párhuzamba von emberi történésekkel.) 

      

                                                
43 ambivalencia: kettősség, ingadozás 
44 idea: eszmény, szellem 
45 inspiráció: ösztönzés 
46 szubjektivitás: személyesség, egyediség 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Manierizmus_(m%C5%B1v%C3%A9szet)
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A stílusbravúr mellé egy újítás is párosul, a Balassi-strófa bonyolult szerkezete: a sorokban 

belső rímeket találunk, s ha jól megfigyeljük őket, ezek már gyakran asszonáncok: 

(idestova-csattogva, harmattúl-újul, feje-lefüggesztve ) nem egyszerű ragrímek, mint sok 

kortársánál. 

Az asszonánc a legnemesebb rímfajta, melyben az összecsengő szavaknak csak a 

magánhangzója egyezik meg, a szavak szófaja más. Pl. tudtam - nyugodtan 

 

 

EGY KATONAÉNEK 

 

az "Csak búbánat" nótájára 

Vitézek, mi lehet ez széles föld felett 
       szebb dolog az végeknél? 

Holott kikeletkor az sok szép madár szól, 

       kivel ember ugyan él; 
Mező jó illatot, az ég szép harmatot 

       ád, ki kedves mindennél. 

Ellenség hírére vitézeknek szíve 

       gyakorta ott felbuzdul, 

Sőt azon kívül is, csak jó kedvébűl is 
       vitéz próbálni indul, 

Holott sebesedik, öl, fog, vitézkedik, 

       homlokán vér lecsordul. 

Veres zászlók alatt lobogós kopiát 
       vitézek ott viselik, 

Roppant sereg előtt távol az sík mezőt 

       széllyel nyargalják, nézik; 

Az párduckápákkal, fényes sisakokkal, 

       forgókkal szép mindenik. 

Jó szerecsen lovak alattok ugrálnak, 

       hogyha trombita riadt, 

Köztök ki strázsát áll, ki lováról leszáll, 
       nyugszik reggel, hol virradt, 

Midőn éjten-éjjel csataviseléssel 

       mindenik lankadt s fáradt. 

 

 

 

Az jó hírért, névért s az szép tisztességért 
       ők mindent hátra hadnak, 

Emberségről példát, vitézségről formát 

       mindeneknek ők adnak, 
Midőn, mint jó rárók, mezőn széllyel járók, 

       vagdalkoznak, futtatnak. 

Ellenséget látván örömmel kiáltván 

       ők kopiákot törnek, 

S ha súlyosan vagyon az dolog harcokon, 
       szólítatlan megtérnek, 

Sok vérben fertezvén arcul reá térvén 

       űzőt sokszor megvernek. 

Az nagy széles mező, az szép liget, erdő 
       sétáló palotájok, 

Az utaknak lese, kemény harcok helye 

       tanuló oskolájok, 
Csatán való éhség, szomjúság, nagy hévség 

       s fáradtság múlatságok. 

Az éles szablyákban örvendeznek méltán, 

       mert ők fejeket szednek, 

Viadalhelyeken véresen, sebesen, 
       halva sokan feküsznek, 

Sok vad s madár gyomra gyakran koporsója 

       vitézül holt testeknek. 

Óh, végbelieknek, ifjú vitézeknek 
       dicséretes serege! 

Kiknek ez világon szerteszerént vagyon 

       mindeneknél jó neve, 

Mint sok fát gyümölccsel, sok jó szerencsékkel 

       áldjon Isten mezőkbe! 

 Most hallgassátok meg a verset a Musica Historica előadásában! 

https://youtu.be/tR8IbZomRIE
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Témája 

 

Balassi maga is szolgált különböző végvárakban, ezért jól ismeri a katonaéletet. Versében 

bemutatja a végvári vitézek mindennapjait, és emléket állít hősiességüknek. A vers végén 

meg is áldja őket, erkölcsi példává emeli életüket. 

 

Szerkezete 

 

A vers tudatosan szerkesztett, a reneszánszra jellemző formai igényesség jellemzi. Pillér 

versszakokra épül: ezek az 1., 5. és 9. versszakok. Az első versszak a vár körüli természet 

szépségének költői megjelenítése, az ötödik a katonák értékrendjének dicsőítése, a kilencedik 

pedig szerencsekívánat és áldás.  

 

A vers felütése egy retorikus kérdés: „Vitézek mi lehet ez széles föld felett szebb dolog az 

végeknél?” A lelkes hangnem előrevetíti a vers pátoszát (ünnepélyességét.) 

 

A pillér versszakok között életképekben jeleníti meg a végvárak mindennapjait. A 2-4. 

versszak a harcba induló katonákat írja le részletesen. Az ellenséggel való küzdelem 

emberpróbáló feladat, amit a katonák szívesen vállalnak: „csak jó kedvéből is vitéz próbálni 

indul.”. A harc mozgalmasságát az igék halmozásával idézi:”öl, fog, vitézkedik” Erre a 

versszakra a verbális stílus a jellemző. (Verbális a stílus, ha a szövegben sok az ige. Verbum: 

„ige” latinul.) Külön versszakot szentel a fegyverek leírásának, s itt a jelzők teszik festőivé a 

képet: „Véres zászlók”, „lobogós kópiát” „Roppant sereg”. Megemlékezik a katonák 

hűséges társairól, a lovakról is. Ez a képsor hallatlanul expresszív, dinamikus, életvidám.  

 

Az 5. versszak a vers középpontjában helyezkedik el, így két szimmetrikus részre bontja a 

művet. Itt, a vers közepén jellemzi a katonák értékrendjét, melyben első helyen a jó hírnév, 

majd a becsület, az emberség és a vitézség áll. Erkölcsi magasságba emeli őket, akik nemes 

ügyért, a haza védelméért szállnak síkra. Jellemző reneszánsz hasonlattal jó sólymokhoz 

hasonlítja őket. 

 

A 6-8. versszak ellentétben áll a 2-4. versszak életképeivel: itt a harcok nehézségét, a 

szenvedést és a rájuk leselkedő halált jeleníti meg. A csata leírásakor gyakran él az összetett 
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metaforákkal: „erdő  = sétáló palotájok”, Az utaknak lese = oskolájok” „Sok vad s madár 

gyomra gyakran koporsója vitézül holt testeknek.” (A”gyomra” szó az azonosított, a 

„koporsója” az azonosító, tehát a metaforikus elem.) Ez a híres sor a temetetlen holtak 

tragikus képét idézi. 

 

Az utolsó (pillér) versszak már a búcsú: Isten áldását kéri a vitézekre. 

 

 

Balassi istenes versei 

 

Balassi istenes verseire már a reformáció szellemisége hatott: istene személyes isten, akihez 

közvetlenül szól, szinte pörlekedik vele. Általában magánya mélypontjain fordul Istenhez 

segítségért. Zsoltáraiban hit és kétely ambivalenciája szólal meg. A feltétel nélküli hitet 

Balassi már nem ismeri, hatott rá a reneszánsz világias szemlélete, a kételkedés. A középkor 

személytelen himnuszaihoz képest költeményei bensőséges, egyéni vallomások. Versei 

gyakran zsoltár parafrázisok47, valamely Dávid zsoltár személyes hangvételű átiratai. Ő maga 

is fordított zsoltárokat, utódja, Szenczi Molnár Albert meg is dicséri, mint első igazi 

műfordítónkat. Istenes költészetével hagyományt teremtett, a későbbi magyar irodalomban 

számos költőnknek születtek istenes versei, amelyek nem feltétlenül vallásos versek. Meg kell 

említenünk Ady Endre, József Attila, Pilinszky János nevét. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
47 parafrázis: átirat 
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Kiben bűne bocsánatáért könyörgett akkor, hogy házasodni szándékozott 

1 

Bocsásd meg, Úr Isten, ifjúságomnak vétkét, 

Sok hitetlenségét, undok fertelmességét, 

Töröld el rútságát, minden álnokságát, 

       könnyebbíts lelkem terhét! 

2 

Az én búsult lelkem én nyavalyás testemben 

Té-tova bujdosik, mint madár az szélvészben, 

Tőled oly igen fél, néked szólni sem mér, 

       akar esni kétségben. 

3 

Látván magán való szántalan jovaidat, 

Kiért viszont téged nem nem szolgált, jól tött 
urát, 

Háládatlanságát látván hamisságát, 

       ugyan útálja magát. 

4 

Akarna tehozzád ismét örömest térni, 
De bűnei miatt nem mér elődbe jönni, 

Tőled elijedett, tudván, hogy vétkezett, 

       színed igen rettegi. 

5 
Semmije nincs penig, mivel elődbe jöjjen, 

Kivel jótétedért viszont téged tiszteljen, 

Nagy alázatosan méltó haragodban 

       tégedet engeszteljen. 

6 
Sok kísértet éri, gyakorta ijegeti, 

Tőled rettegteti, kétségre sietteti, 

Ki miatt majd elvész, ha véle jól nem téssz, 

       magát Pokolra ejti. 

7 

Jajgatván nagy sokszor említi szent nevedet, 

Mondván: Vajha az Úr hozzá venne éngemet, 

Bizony kedvét lelném, mert őtet követném, 

       mint édes Istenemet! 

8 

Bátorítsad, Uram, azért biztató szóddal, 

Mit használsz szegénynek örök kárhozatjával? 
Hadd inkább dicsérjen ez földön éltében 

       szép magasztalásokkal. 

9 

Az te szódat, Uram, mihelyen meghallhatja, 

Ottan szent nevedet, nagy felszóval kiáltja, 
Kiterjesztett kézzel, sűrű könyves szemmel 

       magát reád bocsátja. 

10 

Legörögvén könyve orcáján, úgy megkövet, 
Magad is megszánnád, látván, mint keseredett, 

Mert zokogásokkal, siralmas szép szókkal 

       kér fejének kegyelmet. 

11 

Irgalmasságod is annál inkább megtetszik, 
Mennyivel több bűnöm tőled megengedtetik; 

Mit engedhetnél meg, ha nem vétkeznének 

       te ellened az hívek? 

12 
No, nem tartod tovább haragod, tudom, rajta, 

Mert az békességre te jobb kezed kinyújtva, 

De csak olyanoknak, kik utánad járnak, 

       mert vagy mindenek ura. 

13 
Térj azért, én lelkem, kegyelmes Istenedhez, 

Szép könyörgésekkel békéljél szent kezéhez, 

Mert ő hozzáfogad, csak reá hadd magad, 

       igen irgalmas úr ez. 

14 

Higgyünk mindörökké igazán csak őbenne, 

Bűntűl őrizkedjünk, ne távozzunk el tőle, 

Áldott az ő neve örökké Mennyekbe, 

       ki ma megkegyelmeze. 

 

A vers a bűnbánó zsoltárok hangját idézi. Létösszegző vers, melyben Balassi végigtekint 

életén, őszintén bevallja bűneit, s Isten bocsánatáért esedezik. Valójában arról győzködi 

Istent, hogy neki is érdeke a bűnösnek való megbocsátás. 
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Érdekes a vers lírai énje: az első két versszakban egyes szám első személyben beszél, majd a 

vers középső, hosszabb részében egyes szám harmadik személyben szól önmagáról, végül az 

utolsó két versszakban átvált többes szám első személyre, s mintegy az egész hívő közösség 

nevében szólal meg. Balassi ekképp köti össze a személyes élményt az egyetemessel. Képeire 

a Dávid zsoltárok szimbolikája hatott, ilyen például a bús lélek bujdosó madár képében való 

megjelenítése. Az első versszak az 51. zsoltár, Dávid bűbánati imájának parafrázisa. 

 

51. zsoltár (Dávid zsoltára) 

 

Könyörülj rajtam én Istenem a te 

kegyelmességed szerint; irgalmasságodnak 

sokasága szerint töröld el az én bűneimet! 

Egészen moss ki engemet az én 

álnokságomból, és az én vétkeimből tisztíts ki 

engemet. 

Balassi verse 

 

Bocsásd meg Úristen ifjúságomnak vétkét 

Sok hitetlenségét, undok fertelmességét, 

Teröld el rútságát, minden álnokságát, 

Könnyebbíts lelkem terhét. 

 

 

Fogalmak: ad notam, parafrázis, konvencionális, intenzitás, himnikus, artisztikus, 

manierizmus, atmoszféra, népdalküszöb, dinamikus, asszonánc, verbális stílus 

 

 

Itt olvashatjátok az összefoglalást Balassiról: BALASSI ppt 

 

Itt átismételhetitek a reneszánsszal kapcsolatos fogalmakat quizlet kártyákkal: 

RENESZÁNSZ, FOGALMAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vassjudit.hu/2021/04/15/balassi-balint-ppt/
https://quizlet.com/587214589/flashcards?funnelUUID=4b5dd0e3-6da5-4b3b-ab78-b39d1f48b2ce
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A BAROKK 

 

Hallgass barokk zenét, (Bach), míg tanulsz! 

 

A barokk a reneszánszot követő stílus, mely a 16. század második felétől a 18. századig 

hatott. Ez az irányzat a keresztény-feudális világkép utóvirágzásának stílusa. Folytatja a 

reneszánsz művészeti újításait (valósághű, mimetikus ábrázolás), de témája főleg vallásos, a 

barokk műveket a keresztény misztika (vallásosság) hatja át. 

 

Ideológiai háttere az ellenreformáció, ami a katolikus egyház 

mozgalma volt a reformációban elveszített hívek visszaszerzésére. 

A mozgalom békés és erőszakos úton is igyekezett rekatolizálni a 

híveket. Új szerzetesrendet hoztak létre, a jezsuitát, iskolákat, 

egyetemeket alapítottak, ahol magas szinten folyt az oktatás.  

A hívek visszaszerzésének erőszakos útja az inkvizíció volt, mely 

kegyetlen módszerekkel üldözte az "eretnekeket" (protestánsokat, 

zsidókat). 

 

Versailles, a tükörgaléria 

https://youtu.be/6JQm5aSjX6g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Barokk
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Az ellenreformáció következtében Európa-szerte vallási villongások lángoltak fel. A barokk 

kezdetben az ellenreformáció stílusirányzata, az új, pompázatos stílus is a hívek 

visszacsalogatását szolgálta, később a barokk művészet függetlenedett a vallástól 

elvilágiasodott. Nagyban gazdagította a művészi eszközök tárát. 

 

 

 

A barokk építészet első jelentős alkotása a római Il 

Gesu templom. A barokk minden művészeti ágban a 

külső pompára, a túldíszítettségre törekszik. Ez a 

külső pompa már egy hanyatló világnézetet takar el. 

Míg a reneszánsz művekre a harmónia, a nyugodt 

kompozíciók, a humanizmus, az antik kultúra 

követése volt jellemző, addig a barokk 

képzőművészeti alkotásokra az irracionalizmus48, a 

diszharmónia, a szenvedélyes formák, bonyolult kompozíciók, a nagy ellentétek. A barokk 

templomot a gazdag külső-belső ornamentika (díszítés), a csavart oszlopok, az aranyozott 

szobrok, hatalmas tablóképek jellemzik. 

 

 

                                                
48 irracionalizmus: nem racionális /észszerű, hanem hiten nyugvó, érzelmi világkép 

A Tihanyi Bencés Apátság 

Il Gesu 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Barokk_%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9szet
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A barokk festészet technikáiról itt  olvashattok érdekességeket! A 

barokk festészetben váltakoznak a vallásos és világi témák. A 

reneszánsszal ellentétben nem a nyugodt, harmonikus kompozícióra, 

hanem a történetet mesélő 

(epikus), bonyolult 

tablóképekre, fény-árnyék 

ellentétre, szenvedélyes, 

dinamikus ábrázolásra 

törekedtek.  

Kiemelkedő alkotói:  

Velazquez, Rembrandt, El Greco 

 

A barokk zene klasszikusai Bach,  Vivaldi, Händel,. A barokkban kialakul a nagyzenekar, 

már sok hangszerre írnak műveket. Kedvelt műfajok: fúga, oratórium. A nevekre kattintva 

hallgathatjátok műveiket. 

 

A barokk irodalomban újra virágoznak a vallási témák. A monumentális műfajokat 

kedvelik:  az eposzt például. Ugyancsak divatos a memoár (emlékirat) irodalom. A barokk 

irodalmi stílusra a költői, retorikai eszközök gazdag használata jellemző. A költők szeretik a 

meghökkentő képeket, az allegóriát, a hiperbolát (túlzás, felnagyítás). A retorikai (szónoki) 

eszközök közül a többszörösen összetett mondatokat (barokk körmondat) kedvelik. Gyakori a 

keresztény mitológiára való hivatkozás. 

 

A barokk irodalom legjelesebb képviselői: 

Tasso: Megszabadított Jeruzsálem  

John Milton: Elveszett Paradicsom  

Lope de Vega: A kertész kutyája   

 

Fogalmak: misztika, rekatolizál, irracionalizmus, ornamentika, memoár, hiperbola 

 

 

 

 

El Greco: Jézus 

Rembrandt: Éjjeli őrjárat 

https://www.google.hu/search?sxsrf=ALeKk03J-FvGDSsUYcQJryEjVwG90DQisw:1618198110635&source=univ&tbm=isch&q=a+barokk+fest%C3%A9szet&safe=active&sa=X&ved=2ahUKEwjZvb3c4ffvAhVdhf0HHYjZARwQjJkEegQIEBAB
https://kreativliget.hu/a-reneszansz-es-barokk-festok-kulonleges-technikai/
file:///D:/TANKÖNYV/Velazquez,
file:///D:/TANKÖNYV/Rembrandt,
https://hu.wikipedia.org/wiki/El_Greco
https://hu.wikipedia.org/wiki/Barokk_zene
https://youtu.be/6JQm5aSjX6g
https://youtu.be/O6NRLYUThrY
https://youtu.be/usfiAsWR4qU
https://hu.wikipedia.org/wiki/Barokk
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A MAGYAR BAROKK IRODALMA 

 

Társadalmi háttér 

 

A 17. században Magyarország még mindig három részre szakadt ország, politikai és vallási 

megosztottság jellemzi. Az ország egy része katolikus és Habsburg fennhatóság alatt áll, más 

része (főleg Erdély) protestáns, és a függetlenségéért küzd. A vallási megosztottság 

következménye volt a harmincéves háború (1618-1638), melyben a Habsburgok az európai 

hegemónia megszerzésére törekedtek, s nem voltak érdekeltek a török kiűzésében. Ezért 

Magyarországon elégedetlenség volt a rendek körében, és különböző függetlenségi 

törekvések alakultak ki: a Bocskay-felkelés, Bethlen Gábor Habsburg-ellenes hadjárata, a 

Wesselényi-féle összeesküvés, a Thököly-felkelés, végül a Rákóczi szabadságharc a 18. 

század elején. Ezek a törekvések elbuktak, 1687-től, a török kiűzésétől kezdve egész 

Magyarország Habsburg fennhatóság alá került, megindult a gyarmatosodása. 

 

Irodalom 

 

Akárcsak a politikában, az irodalomban is a felekezeti megosztottság jellemző, a magyar 

barokk korában külön katolikus és protestáns irodalom létezett. A katolikus irodalomra az 

ellenreformáció szellemisége hatott, és főleg a szépirodalomban alkotott jelentőset, a 

protestáns írók a reneszánsz humanista szellemiséget vitték tovább, s főleg a filológiában és a 

tudományban jeleskedtek. 

 

A protestáns irodalom 

 

A protestáns irodalom kiemelkedő alakja Szenczi Molnár Albert 

 (1574-1634) zsoltárfordító, nyelvész. Élete egy részét 

Németországban töltötte, Heidelbergben, ahol számos magyar mű 

számára szerzett kiadót. Európai műveltségű, humanista, 

polgárosult szellem. Bár a hazai viszonyok között nem tudott élni, 

egész munkásságával a magyar kultúra emelésén fáradozott. 

„Elsősorban ez a drámai ellentmondás tette nagy íróvá, csak úgy 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Szenczi_Moln%C3%A1r_Albert
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tudott bolyongani Nyugaton, hogy népét szolgálta, s a hiányzó haza helyébe megteremtette a 

szellemi haza arcát.” (Féja Géza) 

Legjelentősebb művei a latin-magyar, magyar-latin szótár (1604) és a zsoltárfordítások: 

Psalterium Ungaricum (1607).  

Szepsi Csombor Márton Szepsi Csombor Márton (1595-

1622) nagy utazóink közé tartozik, aki bebarangolta Európát, s 

megírta útleírását magyarul: Europica Varietas, azaz 

Változatos Európa (1620) címen. Az útleírás népszerű műfaj 

ebben az időszakban. Szepsi Csombor Mártont minden érdekli, 

minden országnak külön fejezetet szentel, leírja földrajzát, 

gazdaságát, életmódját, történelmét. Mindenütt felkeresi az 

egyetemeket, a külhonban élő magyarokat. Művével az volt a 

célja, hogy népének bemutassa a fejlettebb országok kultúráját, 

hogy tágítsa szellemi horizontjukat. „Ki nem kívánkozik ilyen szép dolgokat látni? Valahová 

eltekint az ember, mindenütt az elmének csudáit láthatja.” 

Apáczai Csere János (1625-1659) tudós-író, a 

magyar nyelvű tudományosság megalapozója. A 

racionalizmus filozófiájának (Descartes) első hazai 

követője. Ösztöndíjjal Hollandiában tanult, és doktori 

fokozatot szerzett. Tanulmányai után hazatért 

Erdélybe, és Gyulafehérváron telepedett le, ott tanított 

a gimnáziumban. Később a kolozsvári iskola vezetője, 

itt volt tanítványa Bethlen Miklós, az emlékiratíró. 

Apáczai fő műve a Magyar Encyclopaedia (1655). A 

nyugati kultúrát tanulmányozva rájött, hogy 

elmaradottságunk legfőbb oka az anyanyelvű 

műveltség hiánya. Az enciklopédiából 11 részt 

magyarul írt meg. Ő az első nyelvújítónk, hiszen ez idő tájt még nem volt magyar nyelvű 

tudományos irodalom. Hogy az egyes tudományok szakszóit átültesse magyarra, új szavakat 

kellett alkotnia. Másik fontos műve a Magyar Logikácska (1654). Iskolai könyvnek szánta, 

ezt bizonyítja a könyv függeléke, amelyben ilyen tanácsokat ad diákjainak: „Állj inkább, mint 

ülj, fuss, mint menj: soha tudományi fegyveredet kezedből le ne tedd. Az munka közt virágzik 

az virtus (erény). Nem lehet derekas dolog, úgy tetszik, az melyhez fáradság nélkül juthatsz. 

Szabó Gy. Béla fametszete 

Apáczai Csere János 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Szepsi_Csombor_M%C3%A1rton
https://mek.oszk.hu/09500/09514/09514.pdf
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ap%C3%A1czai_Csere_J%C3%A1nos


VASS JUDIT IRODALOM 9 

 

249 

 

Az tudománynak gyökere keserű, gyümölcse penig gyönyörűséges…Valahol ez földön nehéz 

dolgokat hallasz, ott teremj.” 

Apácai Csere János felesége az utrechti Aletta van der Maet volt, 

aki hűségesen kitartott férje mellett Magyarországon is. 

Mindketten a pestisjárványban haltak meg Kolozsváron. 

Kettejükről szól Áprily Lajos gyönyörű verse, a Tavasz a 

házsongárdi temetőben. Olvassátok el, és fogalmazzátok meg, 

miben látja Áprily Lajos Apáczai nagyságát! 

 

 

 

 

 
Áprily Lajos 

Tavasz a házsongárdi temetőben 
Apáczai Csere Jánosné, Aletta van der Maet 
emlékének 

 

A tavasz jött a parttalan időben 

s megállt a házsongárdi temetőben. 
 

Én tört kövön és porladó kereszten 

Aletta van der Maet nevét kerestem. 
 

Tudtam, hogy itt ringatja rég az álom, 

s tudtam, elmúlt nevét már nem találom. 

 
De a vasárnap délutáni csendben 

nagyon dalolt a név zenéje bennem. 

 
S amíg dalolt, a századokba néztem 

s a holt professzor szellemét idéztem, 

 
akinek egyszer meleg lett a vére 

Aletta van der Maet meleg nevére. 

 

Ha jött a harcok lázadó sötétje, 
fénnyel dalolt a név, hogy féltve védje. 

 

 

S a dallamot karral kisérve halkan, 

napsugaras nyugat dalolt a dalban, 

 
hol a sötétség tenger-árja ellen 

ragyogó gátat épített a szellem. 

 

Aletta van der Maet nevét susogta, 
mikor a béke bús szemét lefogta. 

 

S mikor a hálátlan világ temette, 
Aletta búja jajgatott felette, 

 

míg dörgő fenséggel búgott le rája 

a kálvinista templom orgonája. 
 

Aztán a dal visszhangját vesztve, félve 

belenémult a hervadásba, télbe. 
 

Gyámoltalan nő – szól a régi fáma – 

urát keresve, sírba ment utána… 
 

A fényben, fenn a házsongárdi csendben 

tovább dalolt a név zenéje bennem. 

 
S nagyon szeretném, hogyha volna könnyem, 

egyetlen könny, hogy azt a dallamot 

Aletta van der Maet-nak megköszönjem.  

 

 

 

 

Síremléke a kolozsvári Házsongárdi temetőben 
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Tótfalusi Kis Miklós (1650-1702) alacsony sorból származott, de a 

legnagyobb magyar nyomdásszá nőtte ki magát. Hollandiában tanulta a 

nyomdászatot, s Amszterdamban Európa hírű mesterré vált, aki királyi 

udvaroknak, sőt a pápának is dolgozott. Igen meggazdagodott, s nagy 

reményekkel tért haza Erdélybe. „Én azt akarnám, hogy a mi 

nemzetünk nem maradna abban az írástudatlanságban…melyben 

eddig, hanem a magyar scholák vigeálnának (virágoznának)…Hogy 

mind gyermekek, asszoni állatok, városiak, falusi parasztok etc. olvasni tudnának.” 

Kolozsvárott, a református egyház nyomdájának a vezetője lett, s kiadványok hosszú sorát 

indította útjára. Nagyszámú, olcsó, hasznos tartalmú művekkel akarta ellátni az országot. 

Kiadta többek között Balassi istenes verseit és a Károlyi Bibliát. Volt könyv, amit ingyen 

osztott szét. Kijavította a helyesírási és stilisztikai hibákat. Sok irigye támadt, alattomos 

ármánykodások vették körül, még a nagyenyedi zsinatba is beidézték nézetei visszavonására. 

Ekkor írta Apológia (Maga mentése) című művét, melyben többek között ezt írja: „Nem 

kisebb dolog jól nyomtatni, mint jól prédikálni.” „Hozzá fogok én egy szegény legény lévén és 

megmutatom, hogy egy szegény legénynek szíves devotiója (áldozata) többet teszen, mint egy 

országnak ímmel-ámmal való igyekezeti.” Tótfalusi Kis Miklós tragikus sorsáról Németh 

László írt drámát Az eklézsia megkövetése címmel. 

 

A katolikus irodalom 

 

Pázmány Péter (1570-1637) a magyar barokk és 

katolikus irodalom kiemelkedő szerzője, aki egyben a 

magyar ellenreformáció vezére is volt. Nemcsak vallási, de 

művelődéstörténeti és politikai jelentősége is van. Mint az 

ellenreformáció vezére természetesen a rekatolizáció híve 

volt, de sokakkal ellentétben nem erőszakkal, hanem békés 

úton, vitákkal és neveléssel akarta visszaszerezni a híveket.  

A Bocskay-felkelést lezáró bécsi béke előtt például azt 

tanácsolta a királynak, hogy adja meg a protestánsoknak a 

szabad vallásgyakorlatot.  

A kompromisszumoknak, a békés megoldásoknak a híve volt, mert legfőbb céljának az ország 

nyugalmát tekintette.  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Miszt%C3%B3tfalusi_Kis_Mikl%C3%B3s
https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1zm%C3%A1ny_P%C3%A9ter
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Kultúrateremtő tevékenysége kiemelkedik:  

Nagyszombatban egyetemet alapított, 

itt tanult például Zrínyi Miklós is. 

Hitvitázó művei a magyar próza 

kiemelkedő alkotásai.  

 

Stílusa szenvedélyes, expresszív, 

humoros: „…megérdemled 

tudatlanságodért, hogy az prédikáló székből záp tyúkmonyokkal kergessenek ki.” (Felelet 

Magyari Istvánnak) Kedveli a képes beszédet, a barokk körmondatokat. „Tollán forró tinta 

csordogál, kalamárisában pedig tűz van, égi szikra, de a poklok kénköves lángja is.” – írja 

róla Kosztolányi Dezső. 

Legfőbb műve az Isteni igazságra vezérlő kalauz (1613), mely a katolikus hitelvek 

összefoglaló műve. Pázmány Péterről Vörösmarty Mihály írt értékelő verset Pázmán címmel.  

 

VÖRÖSMARTY MIHÁLY 

PÁZMÁN 
    

Pázmán, tiszta valóságnak hallója egekben, 

     Megtért térítő állok az isten előtt, 

S hirdetek új tudományt, oh halld, s vedd szívre magyar nép: 

     "Legszentebb vallás a haza s emberiség." 

1830  

 

ZRÍNYI MIKLÓS 

(1620-1664) 

        

Zrínyi Miklós horvát származású, arisztokrata családban született, akik 

még Nagy Lajostól kapták Zrin várát, innen a Zrínyi név. Édesapja 

korai halála után neveltetésével a királyi udvar Pázmány Pétert bízta 

meg. Bécsben, Grazban és Nagyszombaton tanult jezsuita iskolákban, 

igyekeztek belőle és Péter nevű öccséből Habsburg-hű alattvalókat 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Zr%C3%ADnyi_Mikl%C3%B3s_(k%C3%B6lt%C5%91)
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nevelni. Az eredmény épp az ellenkezője lett, Zrínyi Miklós egy független magyar 

királyságról álmodott, ezért munkálkodott egész életében, Péter pedig részt vett a Wesselényi-

féle összeesküvésben, és Bécsben kivégezték. 

Tanulmányai után Zrínyi Csáktornyán telepedett le, 

törökellenes portyákon vett részt, s közben írta politikai és 

szépirodalmi műveit. A bécsi udvar nem nézte jó szemmel 

tevékenységét, s megakadályozta, hogy nádorrá válasszák. 

1664-ben sikeres török elleni hadjáratot vezetett, a híres 

„téli hadjáratot”. Halála tragikus hirtelenséggel következett be, Csáktornyán, vadászaton egy 

megsebzett vadkan ölte meg. Sokáig merényletre gyanakodtak, de ezt semmi nem támasztja 

alá. Emlékiratában így írja le Zrínyi Miklós halálát Bethlen Miklós, aki épp akkor 

vendégeskedett nála. 

„No, elmenénk vadászni. Ő maga levetvén a nagy bő csizmát, melyeket a telekes bocskorra is 

felvonhatott, puskával béméne, és szokása szerént csak egyedül búkálván, löve egy nagy emse disznót, 

a gyalogosok is lövének egyet a hálónál, s vége lőn a vadászatnak. Kisereglénk a hintóhoz, az úr is, 
hogy immár hazamenjünk; estefelé is vala. Azonban odahozá a fátum egy Póka nevű jágerét, ki mondá 

horvátul: Én egy kant sebesítettem, mentem a vérin, ha utána mennénk, elveszthetnők. Az úr mindjárt 

mondá nékünk Zichyvel ketten, látván, hogy el akarunk menni véle: Öcsémuraim, kegyelmetek csak 
maradjon itt; Vitnyédinek, Guzics kapitánynak: Csak beszélgessen itt kegyelmetek öcsém uramékkal, 

csak meglátom, mit mond ez a bolond, t. i. Póka, mindjárt visszajövök. Csak bocskorban lóra kapa, 

stuc kezében, Póka után elnyargala; egy sabaudus, Majláni nevű ifjú gavallér, Guzics öccse, inasa, 
meg egy Angelo nevű kedves olasz inasa és a lovász nyargalának utána; mü ott a hintónál 

beszélgeténk. Egyszer csak hamar ihol nyargal Guzics, mondja a bátyjának: Hamar a hintót, oda az 

úr. Menénk amint a hintó nyargalhat és osztán gyalog a sűrűbe béfuték én, hát ott fekszik, még a 

balkezében, amint tetszett, a pulzus gyengén vert, de szeme sem volt nyitva, sem szólott, csak meghala. 
Majláni így beszélte: hogy amint Póka után bément a disznó vérén az erdőbe, amíg ők a lovakat 

kötözték, csak hallják a jaj-szót; Póka szava volt. Majláni legelébb érkezék, hát Póka egy horgas fán, 

az úr arccal a földön, s a kan a hátán; ő hozzálő; elfut a disznó, érkezik Guzics és Angelo. Az úr felkél 
s mondja: Rútul bánék vélem a disznó, de ihol egy fa (melyet csatákon is magával hordozott), sebtében 

állítsátok meg a sebnek vérét véle, az arra igen jó. Eléggé próbálták véle, de hijába, csak elfolyt a 

vére, először ülni, osztán hanyat fekünni, végre csak meg kelle halni, mert a fején három seb vala: egy 
balfelől, a fülén felül, a feje csontján ment 

csak el a kannak agyara, a homloka felé 

szakasztotta rútul a feje bőrit; más ugyan 

a bal fülén alól az orcáján, a szeme felé 
rút szakasztás; de e kettő semmi, hanem 

harmadik jobbfelől a fülén alól a nyaka 

csigájánál ment bé s elé a torka felé ment, 
és a nyakra járó minden inakat 

kettészakasztotta; az ölte meg, a vére 

elmenvén. Volt a kezén valami kis 

körmöcslés, de az semmi sem volt. 
Rettenetes sírás lőn az erdőben, a 

legalábbvaló, csak a gyermek is siratta. 

Azt akarják vala, hogy én vigyem a hírét a 
feleségének, de én, mint új, ismeretlen ember, elvetém magamról Zichy Pálra. Fogók a testet, és amely 

kétfelé eresztős hintóban kimentünk volt, abból az üléseket kihányván, abban nyújtóztatók, és én az 

Csáktornya 
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ablakban ülék és hazáig fejét, mejjét tartottam. Otthon hosszú veres bársony dolmányba öltöztették és 

osztán eresztették a feleségét hozzája, aki eszén sem volt buvában. Igy lőn vége Zrínyi Miklósnak: 

csuda, olyan vitéz, sem lőtt, sem vágott a kanhoz, stuc, spádé lévén nála.” 

 

Zrínyi művei 

Szépirodalmi művei mellett jelentősek politikai pamfletjei, a Tábori kis tracta, a Mátyás 

király életéről való elmélkedések és Az török áfium ellen való orvosság, amelyben kifejti, 

hogy a török elleni harcban a magyarság nem számíthat külső segítségre, mert az európai 

nagyhatalmak közül egyiknek sem érdeke a törökkel való szembeszállás. (Erről részletesen 

fogtok történelembő tanulni.) 

 

 

A Szigeti veszedelem 

 

Keletkezése, irodalmi jelentősége 

 

A Szigeti veszedelmet Zrínyi valószínűleg 1647-48 telén fejezte be, s 1651-ben adta ki az 

Adriai tengernek Syrenája c. kötetben, mely ezen kívül lírai verseit is tartalmazta. A művel 

meghonosította az eposz műfaját a magyar irodalomban. 

Irodalmi előzményei a homéroszi eposzok, valamint Vergilius 

Aeneise, melynek első sorát a második versszakban szó szerint 

idézi: „Fegyvert s vitézt éneklek” (Vergilius: „Arma virumque 

cano”) Közvetlen előzménye Tasso Megszabadított Jeruzsáleme, 

mely a keresztes háborúk idején játszódik. Zrínyinél a 

kereszténység védelme egyben a haza védelmét is jelenti, ezért 

műve a magyar nemzeti irodalom egyik legjelentősebb alkotása. 

A Szigeti veszedelem, mint eposz formájában eltér a klasszikus 

eposzoktól: nem hexameterben, hanem négyütemű 12-es sorokban 

és bokorrímes versszakokban íródott. A hagyományos eposzi kellékeket megtartja: mitológiai 

keret, invokáció, propozíció, enumeráció, peroráció. Zrínyi műve barokk eposz, melynek 

kerete a keresztény (azon belül a katolikus) mitológiára épül. A múzsa például Szűz Mária. A 

harci eposzok típusába tartozik, de a harci eseményeket átszövik szerelmi történetek szálai.  

https://mek.oszk.hu/01100/01137/01137.htm#12
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Koncepcióját a műhöz írt előszóban fejti ki: „az én professiom avagy mesterségem nem az 

poesis, hanem nagyobb s jobb országnak szolgálatjára annál” ─ vagyis eposza nemcsak 

irodalmi alkotás, hanem több annál, politikai jelentősége van: Magyarország szolgálata.  

 

 

Pars prima 

(A Szigeti veszedelem első éneke) 

 

                    1. 

Én az ki azelőtt iffiu elmével 

Játszottam szerelemnek édes versével, 
Küszködtem Viola kegyetlenségével: 

Mastan immár Mársnak hangassabb versével 

                    2. 

Fegyvert, s vitézt éneklek, török hatalmát 
Ki meg merte várni, Szulimán haragját, 

Ama nagy Szulimánnak hatalmas karját, 

Az kinek Europa rettegte szablyáját. 

                    3. 

Musa! te, ki nem rothadó zöld laurusbul 
Viseled koszorudat, sem gyönge ágbul, 

Hanem fényes mennyei szent csillagokbul, 

Van kötve koronád holdbol és szép napbul; 

                    4. 

Te, ki szűz Anya vagy, és szülted Uradat, 
Az ki örökkén volt, s imádod fiadat 

Ugy, mint Istenedet és nagy monárchádat: 

Szentséges királyné! hivom irgalmadat. 

                    5. 
Adj pennámnak erőt, ugy irhassak mint volt, 

Arrol, ki fiad szent nevéjért bátran holt, 

Megvetvén világot, kiben sok java volt; 

Kiért és szent lelke, ha teste meg is holt. 

 

 

A művel kettős célja volt: egyrészt 

emléket állítani dédapjának, Zrínyi 

Miklósnak és a szigetvári hősöknek, akik 

1566-ban hősi halált haltak a vár 

ostromakor, másrészt buzdítani kortársait 

az összefogásra, a haza felszabadítására. 

Koncepciója paradoxnak mondható, 

hiszen egy verséggel akar cselekvésre buzdítani. Ezt a paradoxont a mű szerkezetével oldja 

fel: a mű végére a szigetiek mártíromsága (vértanúsága) erkölcsi győzelemmel ér fel. 

 

Szerkezete a retardációra (késleltetésre) épül. A 15 énekből 9 előcsatározásokkal telik, melyek 

során a magyarok győznek, a veszteséggel végződő várostrom csak a tizedik énekben 

kezdődik el. A történetet – megtartva a történeti hűséget ─ mitológiai keretbe helyezi: Isten 

Szigetvár 
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megharagszik a magyarokra, mert erkölcseik megromlottak. „Látá az magyarnak 

állhatatlanságát, / megvetvén az Istent hogy imádna bálvánt; ” Megkéri Mihály arkangyalt, 

hogy válasszon egyet a pokol fúriái közül, s annak segítségével Szulimánt indítsa a magyarok 

ellen. Az eposz szerint tehát a török Isten büntetése a magyarokra, bűneik miatt. Ez az 

Ótestamentumból származó, történeti felfogás (a külső ellenség Isten büntetése) a 

tatárdúlástól kezdve terjedt a magyar gondolkodásban, s még Kölcsey Hymnusában is 

felfedezhető. (Haj, de bűneink miatt…) 

 

Zrínyi és a szigetiek a barokk eszményt testesítik meg: Zrínyi „Athleta Christi” (Krisztus 

bajnoka), katonái pedig kiemelkednek az összmagyarságból erkölcseikkel. Míg a magyarok 

többségére a széthúzás, az erkölcsi romlás jellemző, Zrínyi katonáit a kereszténység és a haza 

védelmének nemes eszméje tartja össze. Őket állítja tehát Zrínyi a magyarság elé példaképül:  

 

„Harcolnunk peniglen nem akármi okért 

Kell, hanem keresztény szerelmes hazánkért, 

Urunkért, feleségünkért, gyermekinkért, 

Magunk tisztességéért és életünkért.”  

 

Ezekkel a szavakkal esketi hűségre Zrínyi katonáit. Ugyanaz az értékrend jellemzi őket, mint 

ami Balassi Egy katonaének című versében is olvasható. A mű végén a szigetvári mártírokat 

angyalok emelik az égbe, Zrínyi ezzel is az erkölcsi kiállásra buzdítja kortársait. A 

szigetiekkel szemben a török sereg csak gyülevész had, melyet nem tart össze nemes eszme, 

csak a zsákmányszerzés szándéka. 

 

Az eposz nyelvezete a barokk irodalmi stílus jegyeit viseli magán: Zrínyi kedveli a festői, 

hiperbolikus képeket, a barokk körmondatot, az allegóriát. A Szigetvár ellen induló Szulimán 

leírása olyan, mint egy barokk festmény: 

 

„Szent Iván havának tizedik napján 

Konstantinápolybul megindúlt Szulimán, 

Avval az sok haddal vizeket szárasztván, 

Nagy hegyeket bontván, várasokat rontván. 

 

Egy fekete szerecsen ló volt alatta. 
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De képíró falra szebbet nem írhatna; 

Nem vélnéd, hogy éri földet száraz lába, 

Oly szépen egyaránt s halkal változtatja. 

 

Ül vala merevén nagy császár nyeregben 

Fejér vékony patyolat vagyon fejében, 

Két csoport kócsagtoll alá áll széltében, 

Szakálla merő ősz, halvány személyében. 

 

Szulimán leírása igen expresszív, hiperbolikus képekkel emeli szinte természetfeletti erejűvé. 

Szulimán erejének, hatalmának felnagyítása két célt szolgál: megmagyarázza a szigetiek 

esélytelenségét a túlerővel szemben, ugyanakkor fokozza hősiességüket.  

 

A Szigeti veszedelem politikai üzenete az, hogy ha az egész magyarság olyan lenne, mint a 

szigetiek, akkor Magyarországnak lenne esélye a török kiűzésére. 

 

 

MIKES KELEMEN 

1690-1761 

 

Mikes Kelemen Erdély délkeleti csücskében, a Kárpátok szegélyezte 

gyönyörű völgyben, Zágonban született. 17 éves korától II. Rákóczi 

Ferenc szolgálatában állt, elkísérte őt a szabadságharcba, s később az 

emigrációba is. 1717-től haláláig Törökországban élt a bujdosók 

között. Rodostóban halt 

meg, utolsóként Rákóczi 

fejedelem  udvarából. 1908-

ban, amikor megjelent a 

Nyugat című folyóirat, a címlapján Mikes portréja 

volt látható, mint az írói hűség és a szabadságharcos 

magyar múlt, a bujdosó magyar irodalom szimbólumáé. 

 

 

Zágon, a Mikes-kúria 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Mikes_Kelemen_(%C3%ADr%C3%B3)
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Jelentősége 

 

Mikes a magyar memoárirodalom legjelentősebb alakja. 

A memoár (emlékirat) a kor divatos műfaja volt, mely 

különböző formákban, naplókban, vallomásokban, 

levelekben íródott. Az emlékiratnak számos célja lehet: 

készülhet történeti dokumentumnak, amelyben a szerző 

megörökíti kora legjelentősebb eseményeit, azt, ahogyan 

ő átélte őket. Lehet személyes ihletésű vallomás, azaz 

belső önéletrajz. Minden memoár szubjektív, mégis fontos része a történelemnek, a 

művészettörténetnek. Az egyes korokat kutató tudósok alapvető forrását képezik.  

„Ha azt hinném, hogy az emberi szellem sugallásai vezetnek - ó, Örök Igazság! -, bűnös 

vakmerőség volna neked ajánlani ezt a munkát. Mert a múltat, a jelent és a jövőt sokkal 

jobban ismered, mint én, s ezért őrültségnek tekinteném, ha eltitkolnám előtted a tényeket, és 

bűnnek, ha hamis színben tüntetném fel azt, amit majd előadok.” ( II. Rákóczi Ferenc: 

Emlékiratok) 

A legjelentősebb magyar emlékiratokat Bethlen Kata, Kemény János, II. Rákóczi Ferenc 

írták. Szépirodalmi igényű emlékirat Kazinczy Ferenc Fogságom könyve c. naplója, amelyet 

hét évig tartó rabsága alatt írt. 

Mikes Kelemen Franciaországban ismerkedett meg a memoárirodalommal. Emlékiratai 

történeti és szépirodalmi jelentőséggel bírnak. Egyrészt hiteles dokumentumok a magyar 

emigráció, Rákóczi udvarának életéről, másrészt a magyar széppróza kiemelkedő alkotásai. 

Mikes expresszív stílusa, humora máig élvezhetővé teszi leveleit. 

 

Törökországi levelek 

 

Mikes az emigrációban kezdte el fiktív, azaz egy kitalált személyhez írt, soha el nem küldött 

leveleit. Kitalált magának egy erdélyi grófnőt, akit a levelekben Édes nénémnek nevez, neki 

írja beszámolóit. Mikor a bujdosók Mária Teréziához fordultak kegyelemért, ő azt válaszolta: 

„Rodostóból nincs visszatérés.” Mikes így halt meg magányosan, messze a hazájától. Erről 

szól Vörösmarty Mihály verse, a Mikes búja. 

Ezekkel az írásokkal Mikesnek több célja volt:  

https://hu.wikipedia.org/wiki/II._R%C3%A1k%C3%B3czi_Ferenc
https://mek.oszk.hu/01100/01122/html/vers0107.htm#132
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 egyrészt emléket akart állítani Rákóczinak,  

 megörökíteni a bujdosók életét,  

 másrészt magányát akarta oldani.  

A társalgási stílusban megírt, a beszélt köznyelv fordulataival élő levelek a szülőfölddel 

megszakadt kapcsolatokat, az eleven társalgás hiányát hivatottak pótolni. Tematikailag a 

levelek sokszínűek: szólnak a helybéliek életéről, szokásairól, a Rákóczi-udvar történéseiről, 

személyes sorsáról. Hangnemükben is különbözőek: a humorostól a tragikus felhangig 

mindent megtalálunk bennük. Különösen elevenné teszik stílusát a székely humor és az élő 

beszédstílus elemeinek beemelése. 

 

Mikes Kelemen: Törökországi levelek 

37 

Rodostó, 28. maji 1720. 

Már mi itt derék házas-tüzes emberek vagyunk, és úgy szeretem már Rodostót, hogy el nem 

felejthetem Zágont. De tréfa nélkül, édes néném, mi itt igen szép kies helyt vagyunk. A város elég nagy 
és elég szép, a tengerparton lévő kies és tágas oldalon fekszik. Az is való, hogy Európának éppen a 

szélyin vagyunk; lóháton innét Constancinápolyban két nap könnyen el lehet menni, tengeren pedig 

egy nap. A' bizonyos, hogy suhult a fejdelemnek jobb lakóhelyt nem adhattak volna. Akármely felé 
menjen az ember, mindenütt a szép mező, de nem puszta mező, mivel itt mindenütt a földet jól 

megmívelik. A faluk mellett lévő mezők nem puszták, és ennek a városnak a földje olyan mívelt, 

valamint egy jól megmívelt kert. Kivált mostanában gyönyörűséggel nézi az ember itt a szántóföldeket 

és a szőllőköt és a sok veteményes kerteket. Itt pedig annyi szőllőhegyek vannak, hogy másutt egy 
vármegyében elég volna; azokot pedig igen jól mívelik, és azokban a sok gyümölcsfák úgy tetszenek, 

mintha mind kertek volnának. Itt pedig meg nem karózzák a szőllőt, mint nálunk, azért is az ágak mind 

le vannak hajolva, a szőllőgerezdet a levelek béfedvén, a földet is árnyékban tartják; e' pedig 
szükséges ezen a meleg földön, ahol nyárban igen kevés eső jár, így a föld nedvesen marad, és a szőllő 

sem szárad el. Itt a' való, sok veteményes kertek vannak, az idevaló szokás szerént jól mívelik, de nem 

lehet a miéinkhez hasonlítani. Gyapotat pedig sohult annyit nem vetnek, mint itt, és a gyapotból való 

kereskedés itt igen nagy. Torda vármegyében gondolom, hogy megteremne, de a mi kokány földünkön 
elegendő melege nem volna. Itt az asszonyoknak egész esztendő által csak az a dolgok, hagy a 

gyapotat elvessék, megszedjék, eladják, vagy megfonják. Májusban vetik el, és októberben szedik meg; 

való, hogy sok bibelődés vagyon a gyapottal, de minthogy itt az asszonyoknak semmi más külső 

munkájok nincsen, azért arra reá érkeznek. 

A város felől azt mondhatom, hogy ezen a földön elmondhatni egy szép városnak, amely nem olyan 

széllyes, mint hosszú, de akármely szép házak légyenek itt a városokon, nem tetszhetnek szépeknek, 

mivel az utcára nem hadnak ablakokot, kivált a törökök, azért hogy a feleségek ki ne láthassanak. 
Micsoda szép dolog az irigység! A piaca a városnak igen bőv, a sokféle szárnyas állat, gyümölcs, kerti 

vetemény itt olcsú, amég ide nem jöttünk, még minden olcsúbb volt. De ha egy kis drágaságot 

okoztunk is, de a' való, hogy csendességet is okoztunk. Mert a lakosok magok mondják, hogy amég ide 

nem jöttünk, ahol most vagyunk szállva, ott az utcákon nappal is félve jártanak az asszonyok és 
leányok, estvefelé pedig akit kívül találhattak, azt elragadták, és gondolja el kéd, mint bocsátották el, 

még gyilkosságok is estenek. Ezeket pedig a jancsárok, görögök és örmények követték. De már most 

legkisebbet sem hallani, estve ki-ki sétálhat az utcákon, semmitől nem tarthat. A' való, hogy mink is 
sokan vagyunk, de legkisebb dolog ha történnék, a kapunkon lévő harminc jancsár megtanítaná 

azokot, akik valamely garázdát akarnának indíttani. Nem is lehet már csendesebb hely, mint ahol mi 

https://mek.oszk.hu/00800/00880/html/
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lakunk; estve idegen jancsárt, se görögöt nem látunk, noha a szép időkben 11 óráig is kint vagyunk. 

Csak ilyen hamar is már micsoda hasznára vagyunk a városnak, hát még ezután. Csak azt bánom, 

hogy messze vagyon Bercsényi úr tőllünk; ő nem bánja, mert ritkábban megyünk hozzája, és annyival 
kevesebb lesz a költség. De mit tudunk tenni, ha messze is, csak oda kell menni, hát hogy töltsük az 

időt; még az asszonyok sem szeretik aztot, de mit tehetnek velünk együtt rólla. A' való, hogy a' nem 

nékik alkalmatlanabb, hanem nékünk, mert csak el kell hozzájok menni, valamint az úrdolgára. Már 
eleget beszéltem a városról és a földjéről, hanem már a mi házunknál lévő szokásról kell szólni, és az 

időtöltésről. A' való, hogy egy klastromban nincsen nagyobb rendtartás, mint a fejdelem házánál. 

Ezek pedig azok a rendtartások. Reggel hatodfél órakor a dobot megütik, akkor a cselédeknek fel kell 

kelni, és készen kell lenni hat órára. Hat órakor dobolnak, és akkor a fejdelem felöltözik, azután a 

kápolnában megyen, és misét hallgat; mise után az ebédlőházban megyen, ott kávét iszunk és 
dohányozunk. Amikor az óra három fertály nyolcra, akkor elsőt dobolnak misére, nyolc órakor 

másodikát, és egy kis idő múlva harmadikot dobolnak. Akkor a fejdelem misére megyen, mise után a 

maga házában megyen, és ki-ki oda megyen, ahová tetszik. Tizenegyfél órakor megütik a dobot ebédre, 
és tizenkét órakor asztalhoz ülünk, és törvényt teszünk a gyúkokra. Harmadfél órakor a fejdelem csak 

magánoson a kápolnában megyen, és ott vagyon három óráig. Mikor az óra három fertály ötre, akkor 

elsőt dobolnak estvéli imádságra, öt órakor másodikát, és egy kevés idő múlva harmadikát. Akkor a 

fejdelem a kápolnában megyen, és azután ki-ki eloszlik. Vacsorára hetedfél órakor dobolnak. A 
vacsora nem tartván sokáig, nyolc órakor a fejdelem levetkezik, de leggyakortább le nem fekszik még 

akkor, és reggel, ha szinte hat órakor öltözik is fel, de éféle után két órakor felkél. Azt pedig ne 

gondolja kéd, hogy legkisebb változás is legyen mindezekben, ha szinte a fejdelem beteg volna is, 
akkor is mind egyaránt folynak rendek. Hatodfél órakor felkelni nem kicsiny dolog, de el nem 

mulatom, azért hogy kedvit találjam, és mindenkor jelen vagyok, mikor öltözik. A hivatalom is azt 

hozza magával, hogy vigyázzak a cselédekre. Ezek tehát a mi klastromunkbéli rendtartásink. 

Ami pedig a mulatságot és az időtöltést illeti, a' sokféle, és ki-ki a maga hajlandóságát követi. A 
fejdelem minden héten lóra ül kétszer, és estig oda vadászunk, mert itt igen sok fogoly és nyúl vagyon, 

veres fogoly több vagyon, mint szürke. Mikor pedig vadászni nem megyen a fejdelem, akkor csak a sok 

írásban tölti az időt. Mink is jobban töltenők, ha lehetne, mert az ember nem mehet örökké sétálni, 

nem lehet mindenkor a mezőn vándorlani, az idevaló emberekkel pedig nem lehet társalkodni. Itt az 
idegen senki házához nem mehet, kivált az örmények inkább féltik feleségeket, mintsem a törökök. Még 

nem láthattam a szomszédasszonyomot, napjában tízszer is a kapuja előtt kell elmennem, és ha a 

kapuban talál lenni, úgy szalad tőllem, mint az ördögtől, és bézárja a kapuját. Nem törődöm rajta, 
mert közönségesen az örmény asszonyok olyan fejérek, mint a cigánynék. Ebből elítélheti kéd, hogy itt 

a lakosokkal semmi üsmeretség nem lehet, nem is vesztünk semmit, mert itt ki szőcs, ki szabó, valami 

főrenden lévő emberek itt nincsenek, akikhez mehetnénk. Török urak vannak, de unadalmas dolog 

törököt látogatni: egyik a', hogy törökül nem tudok, másik a', hogy ha az ember hozzájok megyen, 
elsőben no ülle, azután egy pipa dohányt ád, egy fincsa kávét, hatot vagy hetet szól az emberhez, 

azután tíz óráig is elhallgatna, ha az ember azt elvárná. Ők a beszélgetéshez, nyájassághoz éppen nem 

tudnak. Minden mulatságunk tehát abban áll, hogy Bercsényi úrhoz megyünk vagy ebédre, vagy 
vacsorára, ott mégis nevetünk a kis Zsuzsival, mert az asszonnyal reá kell az embernek tartani magát, 

valamint a kompódi nemesasszonynak; a' már csak a régi dolgokot szereti beszélni, hogy leány 

korában micsoda mulatsági voltanak. Azt jól tudja kéd, hogy nekem ahhoz semmi nincsen. Énnekem 
amicsodás természetem vagyon, elhallgathatom az embert három óráig is, hogy egyet ne szóljak, de 

azután kérdje meg kéd tőllem, mit beszéltek nekem, egy szót sem tudnék megmondani belőlle. Így 

vagyok azzal az úri asszonnyal, két óráig sem szóllok egyet, ha nevet, én is nevetek, de sokszor nem 

tudom mit. Azt gondolja, hogy én azokot mind nagy figyelmetességgel hallgatom, ugyanis, ha én régi 

dolgokkal akarom az időt tölteni, Nagy Sándor históriáját olvasom, az elég régi. 

Mindezekből megláthatja kéd, hogy micsoda városban telepíttettenek le bennünket, annak micsodás 

lakosi vannak, micsoda környéke, itt micsodást szokást tartunk. De azt még meg nem mondottam 

kédnek, hogy én micsodás szokást tartok: az én szokásom a', hogy tíz órakor lefekszem, és a szemeimet 
bézárom, és rendszerént azokot fel nem nyitom másnap hatodfél óráig. Ezt a dicséretes szokást mind 

télben, mind nyárban megtartom. Azért ez a levél olyan hosszú, hogy már tíz az óra. Aludjunk hát, 
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édes néném. De az egészségre kell vigyázni, ha azt akarja kéd, hogy gyakran írjak. Másszor többet 

vagy kevesebbet. Ihon azt majd elfelejtettem megírni, hogy az a veszett köszvény az urunkra jött 

alkalmatlankodni. 

112 (Rákóczi fejedelem halála) 

Rodostó, 8. aprilis 1735. 

Amitől tartottunk, abban már benne vagyunk. Az Isten árvaságra téve bennünket, és kivévé ma 

közüllünk a mi édes urunkot és atyánkot, három óra után reggel. Ma nagypéntek lévén, mind a 

mennyei, mind a földi atyáinknak halálokot kell siratni. Az Isten mára halasztotta halálát urunknak 

azért, hogy megszentelje halálának áldozatját annak érdemével, aki ma megholt érettünk. Amicsoda 
életet élt, és amicsoda halála volt, hiszem, hogy megmondották nékie: ma velem lész a paradicsomban. 

Hullassuk bővséggel könyveinket, mert a keserűségnek ködje valóságoson reánk szállott. De ne azt a 

jó atyánkot sirassuk, mert őtet az Isten annyi szenvedési után a mennyei lakadalomban vitte, ahol a 
gyönyörűségnek és az örömnek pohárából itatja, hanem mi magunkot sirassuk, kik nagy árvaságra 

jutottunk. Ki sem lehet mondani, micsoda nagy sírás és keserűség vagyon itt miközöttünk még csak a 

legalábbvalón is. Ítéld el, ha lehet, micsoda állapotban írom ezt a levelet, de mivel tudom, hogy 
örömest kívánnád tudni, mint esett szegénynek halála, mind téntával, mind könyhullatásimmal leírom, 

ha szinte azáltal megszaporítom is keserűségemet. 

Úgy tetszik, hogy az utolsó levelemet az elmúlt holnapnak 25-dik napján írtam vala. Azután szegény 

mind nagy bágyadtságokot érzett, igen keveset, de másként mindent a szokás szerént vitt végben, 

abban a gyengeségiben is az esztergájában dolgozott első aprilisig. Aznap pedig a hideg erősen jött 
reá, és annál inkább meggyengíttette. Másnap jobbacskán volt. Virágvasárnap a gyengeség miatt nem 

mehetett a templomban, hanem a közel való házból hallgatta a misét. A mise után amely pap odavitte 

neki a szentelt ágat, térden állva vette el kezéből, mondván, hogy talám több ágat nem fog venni. 
Hetfün jobbacskán volt, kedden hasonlóképpen, még a dohánt is megkívánta, és dohányzott. De azt 

csudálta mindenikünk benne, hogy ő semmit halála órájáig a háznál való rendben el nem mulatott, se 

meg nem engedte, hogy őérette valamit elmulassanak. Mindennap szokott órában felöltözött, ebédelt, 

és lefekütt, noha alig volt el, de mégis úgy megtartotta a rendet, mint egészséges korában. Szeredán 
délután nagyobb gyengeségben esett, és csak mindenkor alutt. Egynehányszor kérdeztem, hogy mint 

vagyon, csak azt felelte: én jól vagyok, semmi fájdalmat nem érzek. Csötörtökön igen közel lévén 

utolsó végihez, elnehezedék, és az urat magához vette nagy buzgósággal. Estve a lefekvésnek ideje 
lévén, kétfelől a karját tartották, de maga ment a hálóházában. A szovát igen nehéz volt már 

megérteni. Tizenkét óra felé étszaka mindnyájan mellette voltunk. A pap kérdette tőle, ha akarja-é 

felvenni az utolsó kenetet? Intette szegény, hogy akarja. Annak vége lévén, a pap szép intéseket és 
vigasztalásokot mondván neki, nem felelhetett reája, noha vettük észre, hogy eszin van. Azt is láttuk, 

hogy az intéskor a szemeiből könnyhullatások folytanak. Végtire szegény, ma három óra után reggel, 

az Istennek adván lelkét, elaluvék, mivel úgy holt meg, mint egy gyermek. Szüntelen reá néztünk, de 

mégiscsak azon vettük észre általmenetelit, amidőn a szemei felnyíltak. Ő szegény árvaságra hagya 
bennünket ezen az idegen földön. Itt irtóztató sírás, rívás vagyon közöttünk. Az Isten vigasztaljon meg 

minket. 

 

Itt átismételhetitek quizlet kártyákkal a barokkhoz kapcsolódó fogalmakat: BAROKK,  

FOGALMAK 

 

 

 

 

https://quizlet.com/587217295/flashcards?funnelUUID=25bf663b-4e2c-452f-b285-21fd966707bd
https://quizlet.com/587217295/flashcards?funnelUUID=25bf663b-4e2c-452f-b285-21fd966707bd
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A KLASSZICISTA DRÁMA 

MOLIÈRE 

 

A klasszicista dráma 

 

A 17. századi francia színjátszás a reneszánsz utáni jelentős állomás a klasszikus dráma 

történetében. Boileau (’boaló’), klasszicista esztéta Költészettan című művében, Arisztotelész 

Poétikájából kiindulva megfogalmazta a drámaírás szabályait. Boileau dogmává merevítette 

Arisztotelész gondolatait, és kötelezővé tette a 

hármas egység szabályát. Eszerint a cselekménynek 

24 óra alatt, egy helyszínen és egy szálon kell futnia. 

A francia klasszicista szerzők be is tartották ezt a 

követelményt, még gyakran Molière is. A 17. 

századi francia színház már a mai, ún. „kukucskáló 

színház” elődje: a színpad egy három fal által bezárt 

emelvény, amit függöny választ el a nézőtértől.  

 

A francia klasszicista dráma legjelentősebb szerzői Corneille (’kornej’), akinek fő műve a 

Cid, illetve Racine (’raszin’), leghíresebb tragédiája a Phaedra (’fédra’). Náluk azonban jóval 

időt állóbbak Molière komédiái. 

 

MOLIÈRE 

(1622-1673) 

 

Moliére Párizsban született, polgári családban, apja udvari kárpitos volt. 

Eredeti neve: Jean-Baptiste Poquelin (’poklen’). Ügyvédnek készült, járt 

is egyetemre, de a jogi pálya helyett a színház vonzotta, s beállt 

színésznek. Barátaival társulatot alapított, mivel azonban Párizsban 

megbuktak, nyakukba vették a vidéket, s hosszú évekig 

vándortársulatként működtek. Molière tragikus szerepekben lépett fel, de 

A Comedie Francaise, 1680. 
A világ legrégibb, ma is 

működő színháza Párizsban 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Moli%C3%A8re


VASS JUDIT IRODALOM 9 

 

262 

 

ezekben rendre megbukott, míg végül tudomásul vette, hogy igazi műfaja a komédia. Párizsba 

visszatérve aratta első sikerét a Kényeskedők című vígjátékkal, amelyben a divatos, 

finomkodó, „presziőz” stílust gúnyolta ki. A Napkirály (XIV. Lajos) pártfogásába vette  

Molière társulatát, s így Párizs ünnepelt színészei lettek, mígnem 1664-ben, a Tartuffe  

bemutatása után Molière halálos ellenségei, a katolikus egyház fejei arra kényszerítették a  

királyt, hogy betiltsa a darabot. Később újra játszhatták, nagy sikerrel. A Tartuffe-ben Molière 

a vallási képmutatást, illetve fanatizmust tűzte tollhegyre. 1673-ban, a Képzelt beteg 

előadásán rosszul lett, s még aznap éjjel meghalt. Személyisége, munkássága erősen 

foglalkoztatta Bulgakovot, a 20. századi orosz írót, aki megírta Molière életrajzát Molière úr 

élete címmel, s írt egy drámát is róla, a Képmutatók cselszövését. Ezekben a művész és a 

hatalom viszonyát elemzi. 

 

A komédia jellemzői 

 

A komédia (vígjáték) a dráma műnemébe tartozik. A „komosz” szóból ered, ami görögül 

falusi mulatságot jelent. (komé: falu). A komédia uralkodó esztétikai minősége a komikum, 

vagyis a humoros jelleg. Mindig valamilyen fogyatékosságot, emberi gyengeséget bírál a 

humor eszközével. A komikus hős általában kisszerű, aki többnek, jobbnak akarja mutatni 

magát, de felsül. A humor a jóindulatú kritika eszköze, az igazság leleplezése. Segítségével 

bemutatható a dolgok fonákja, nevetséges természete. Több fajtája létezik: az irónia, a gúny, a 

szatíra. A humor mindig feltárja a látszat mögötti valóságot. 

 

A komédia olyan konfliktust mutat be, amely szerencsésen végződik, gyakori a deus ex 

machina befejezés, amikor egy váratlan fordulat következtében minden jóra fordul.  

 

A komédia leggyakoribb eszköze a jellemkomikum és a helyzetkomikum. 

Jellemkomikumról akkor beszélünk, ha a szerző felnagyítja a hős gyengeségét, lényege tehát 

a túlzás. A helyzetkomikum a félreértett helyzetből fakad, a humor forrása a komikus 

szituáció, amelyben a hősök két malomban őrölnek, nem értik egymást, csak a néző előtt 

világos az igazság. 
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A molière-i vígjáték forrásai 

 

Molière eredetiben olvasta a római komédiaszerzők, Plautus és Terentius műveit. A fösvény 

ötlete Plautus A bögre c. vígjátékából ered. Másik forrása a reneszánsz kori commedia 

dell’arte (’komédia delárt’: „a hivatásosok vígjátéka”) A commedia dell’arte a 

vándorszínjátszás kedvelt műfaja volt, melynek lényege a rögtönzés. A szerző csak a darab 

cselekményvázlatát készítette el, a dialógusokat a színészek improvizálták az előadáson, 

figyelembe véve a nézők reakcióit. A commedia dell’arte-nak kialakultak a tipikus hősei: a 

fösvény kereskedő, a házasságtörő asszony, a felvágott nyelvű, de okos cseléd, a felsült 

szerelmes stb. Ezeket az archetípusokat (ősi mintákat) Moliére is alkalmazza darabjaiban. 

Harmadik forrása a farce (’fársz’), a francia vásári mulatság vagy bohózat, amelyben nem 

ritka az alpári vagy trágár humor. 

 

A molière-i hős 

 

Komédiáiban Molière az alapvető emberi gyengeségeket figurázza ki, hősei valamilyen eszme 

vagy tévhit megszállottjai. Mániákusan ragaszkodnak gyengeségükhöz, s ez okozza 

vesztüket, mert a józan környezet leleplezi torz értékrendjüket, s felsülnek, 

nevetségessé válnak. Amit kinevetünk, azt már le is győztük, nincs hatalma 

felettünk. Ez is a célja: bemutatni és felszabadítani a nézőt a 

társadalomban fellelhető jellemtorzulások alól. Hőseit különböző társadalmi 

rétegekből veszi, a paraszttól az arisztokratáig mindenkit megtalál. Legfőbb 

céltáblája a képmutatás és a fanatizmus. Ezt a legélesebben a Tartuffe-ben 

ábrázolja.  

 

A molière-i jellemábrázolás lényege a felnagyítás, szoktuk molière-i túlzásnak is nevezni. 

Hőseinek hibáját egészen az abszurdig, a képtelenségig eltúlozza, hogy annál feltűnőbb 

legyen. A molière-i hős nem árnyalt jellem, mert nem egyéniségeket akar felmutatni, hanem 

típusokat: a fösvényt, az úrhatnám polgárt, a kényeskedő arisztokratát, az álszent papot stb. 

Ugyanezért jellemfejlődés sincs, a vígjátéki jellemek statikusak (mozdulatlanok), a 

cselekmény során nem változnak, a szerző célja egy bizonyos jellemvonás kibontása, 

részletezése.  
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MOLIÈRE: A FÖSVÉNY 

 

Témája 

 

A fösvény cselekménye abban a korban játszódik, amikor a polgárság egy része már 

meggazdagodott, s a pénznek egyre nagyobb lett az életben betöltött szerepe. A kényelmes 

vagy fényűző élet, az előnyös házasság a polgár számára csak a pénz által volt lehetséges. 

Megszületett az új kiváltság: a pénzvagyon. A fösvényben Molière egy gazdag polgárt, 

Harpagont állít a középpontba, aki mániákusan rejtegeti vagyonát, folyton attól fél, hogy 

elveszíti. A komédia témája az, hogyan torzítja el a jellemet, és hogyan idegeníti el az emberi 

kapcsolatokat a pénz hajszolása. 

 

Szerkezete 

 

A fösvény klasszikus, öt felvonásos vígjáték prózában írva. Molière hol prózában, hol verses 

formában írta műveit. A dráma felépítése a klasszikus dráma szerkezetét mutatja. Az első 

felvonásban egymás után felvonultatja a szereplőket, s megismerjük a feszültség okait. 

Valérnak és Eliznek titkolniuk kell szerelmüket, Cleante-nak azt, hogy Mariannát akarja 

feleségül venni, mert apjuk, Harpagon más házasságba akarja kényszeríteni őket. Kiderül, 

hogy Harpagon is Mariannát akarja feleségül venni. A második felvonás a kibontakozás, 

Cleante kölcsönt akar kérni, de a hitelezőről kiderül, hogy nem más, mint a tulajdon apja. 

Fruzsina hiába próbál hízelegni Harpagonnak, nem ad neki pénzt. A harmadik felvonás a 

bonyodalom, már mindenki szembekerül Harpagonnal, aki zsarnokian akarja rájuk 

kényszeríteni akaratát. A képmutatókkal szemben Jakab az őszinte véleménynyilvánítást 

választja, s elmondja Harpagonnak, mit beszélnek róla az emberek, mire Harpagon megveri 

az őszinte szolgát. A negyedik felvonásban érkezünk el a tetőpontra, Harpagon pénzét Fecske 

megkaparintja, itt olvashatjuk a fösvény tragikomikus monológját. Molière kibeszélteti hősét 

a darabból, Harpagon a nézők felé fordulva már mindenkit gyanúsít. Ez a kibeszélés 

valójában bevonja a nézőt a cselekménybe, mintegy felhívva a figyelmét arra, hogy az ő 

világáról van szó. Az ötödik felvonás a megoldás. Molière a tragikumig feszíti a húrt, közel 

kerülünk ahhoz, hogy Harpagon tönkre tegye gyermekei életét, de egy deus ex machina 

befejezéssel minden jóra fordul. Anzelmről, a gazdag úrról kiderül, hogy valójában Valér és 

Marianna apja, ezért azoknak nem kell érdekházasságot kötniük. A molière-i vígjáték 

https://mek.oszk.hu/00400/00451/00451.htm
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általában deus ex machinával ér véget, egy váratlan, szerencsés fordulat oldja meg a 

felhalmozódott emberi konfliktusokat. 

 

Harpagon 

 

Harpagon a zsugori ember archetípusává vált. A gazdagsággal 

sokféleképpen lehet élni: lehet vele értéket teremteni és például a 

társadalom javát szolgálni – ez a pozitív út. Lehet vele fényűző életet 

élni és hivalkodni – ez az öncélú, haszontalan gazdagság útja. 

Harpagon egy harmadik utat képvisel: ül a vagyonán, a külvilág előtt 

titkolja, sőt a szegénység látszatát tartja fenn, nehogy kirabolják. 

Vagyona halott érték, puszta öncél. Még a polgári jólétet is megtagadja 

önmagától és családjától, pénzét egy ládikában rejtegeti, és 

uzsorakölcsönökkel szaporítja. A pénz hajszolása rögeszméjévé vált, 

mániákusan csak arra tud gondolni. Ez a rögeszme teljesen eltorzította 

jellemét, senkiben sem bízik, üldözési mániája van, a gyermekeitől elidegenedett, nem köti 

hozzájuk apai szeretet. Családján, környezetén zsarnokoskodik, elembertelenedett. Hogy 

vagyonát megőrizze, gyermekeit érdekházasságba akarja kényszeríteni. Molière korában még 

az volt szokás, hogy a szülő választott férjet vagy feleséget gyermekének, a vagyon egyben 

tartása fontosabb volt az érzelmeknél. Harpagon ezt a hagyományt használja ki, hogy Cleante-

on és Elizen zsarnokoskodjon. Ő maga azonban fiatal feleségre vágyik, de olyanra, akit 

hatalmában tarthat, ezért választja a szegény Mariannát, aki a kor törvényei szerint 

érdekházasságra kényszerül, ha jómódban akar élni anyjával. Harpagon tehát nemcsak az 

önzés és a fösvénység, hanem a zsarnoki szülő archetípusa is. 

 

A hős környezete 

 

Harpagon környezetének tagjai mindannyian tőle, az ő akaratától függnek. Cselédjei, 

gyermekei félnek, nem tudják akaratukat érvényesíteni, ezért mindenki konfliktusba kerül 

vele. A konfliktus lényege tehát, a mániákus, zsarnoki hős összeütközése a józan 

környezettel. A szereplők különböző stratégiákat választanak, hogy Harpagon jóindulatát 

elnyerjék, de mindannyian kudarcot vallanak. Cleante és Eliz az engedelmesség látszatát 

tartják fenn, valójában tehetetlenek az apai önkénnyel szemben. Valér és Fruzsina a megalázó 

hízelgést választja, ravaszul megpróbálják Harpagon gyengeségét kihasználni, legyezgetik 
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hiúságát, de ők sem érnek célba. Valér a többiek jóindulatát is kockáztatja, hiszen szervilis49 

magatartásával visszatetszést szül – ez tükröződik Jakab szavaiban, aki átlát a szitán. A 

hízelgés tehát önfeladással jár, erkölcsileg megsínyli az ember. Jakab az egyetlen, aki az 

őszinteség útját választja, szintén eredménytelenül, hiszen Harpagon megveri, kis híján Valér 

is.  

 

Összegezve megállapíthatjuk, hogy Harpagon szívéhez és eszéhez nem vezet út, ha nincs a 

deus ex machina befejezés, környezete vesztesen kerülne ki a küzdelemből, ha a békés utat 

választaná. Célra egyedül az erőszak vezetne, ennek a lehetősége merül fel a ládika 

ellopásával, amivel Harpagon zsarolhatóvá válna. Ezt a konfliktust azonban Molière nem 

feszíti túl, Anzelm megjelenésével a kincs elrablása lényegtelenné válik, hiszen erőszak 

nélkül is megoldódnak a problémák. A józan környezet tehát csak egy szerencsés véletlennek 

köszönheti, hogy fölülkerekedik a zsarnoki hősön. A komédiát egy hajszál választja el a 

tragédiától, akárcsak a Tartuffe-ben. 

 

Komikum 

 

A fösvény humora a molière-i túlzásból, tehát a jellemkomikumból és a helyzetkomikumból 

fakad. A jellemkomikum Harpagon személyiségrajzában valósul meg, a hős fösvénységét 

Molière az abszurdig felnagyítja. Harpagon annyira hozzászokott ahhoz, hogy mindenben az 

ő akarata érvényesül, hogy már elvakulttá vált, és nem lát át a hízelgésen. A két nagy hízelgő, 

Valér és Fruzsina a legképtelenebb dolgokat hiteti el vele. Harpagon jellemének komikuma 

legtisztábban a Fruzsinával folytatott párbeszédben látszik, amikor bemeséli neki, hogy 

Marianna, a szép fiatal lány a pápaszemes, rongyokban járó öregembereket szereti, nem a 

délceg fiatalokat. Harpagon hiszi, mert hinni akarja, a józan ítélőképesség régen elhagyta. A 

helyzetkomikumra a legjellemzőbb példa, amikor Valérral két malomban őrölnek, Harpagon a 

pénzről, Valér Elizről beszél. Ugyancsak a humort erősítik a szolgák, különösen Fecske 

szellemes mondásai, a hősök kibeszélései a párbeszédekből, például Fruzsináé, amikor 

Harpagon már nem hallja. A hősök ezekkel a kibeszélésekkel mondják ki az igazat. 

 

 

 

                                                
49 szervilis: szolglelkű 
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Molière hatása 

 

A molière-i vígjáték mintául szolgált későbbi szerzőknek is, így például az orosz Gogolnak, 

aki a 19. században írta vérbő, molière-i vígjátékát, A revizort. Akárcsak Harpagon, Gogol 

egyik hőse is kibeszél a darabból, a nézők felé fordulva azt mondja: „Mit nevettek? 

Magatokon nevettek!” Molière Tartuffe-je hatott kortárs íróinkra is, többek között Spiró 

György Az imposztor című darabjára, illetve Parti Nagy Lajos Tartuffe-fordítására, amelynek 

érdekessége, hogy elhagyja az ötödik felvonást (a szerencsés fordulatot), s így a darab 

tragikus véget ér. 

 

Fogalmak: hármas egység, komikum, commedia dell’arte, farce, statikus 

 

 

Itt átismételhetitek quizlet kártyákkal a klasszicista drámához kapcsolódó fogalmakat: 

KLASSZICISTA DRÁMA 

 

 

EZEN AZ OLDALON TALÁLOD A KRONOLÓGIÁT (időrendi táblázatot a 9-es 

anyagról): KRONOLÓGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://quizlet.com/587218430/flashcards?funnelUUID=15a4baad-bf8f-4248-9b33-055843ffc4c2
https://vassjudit.hu/2021/02/13/kronologia/

