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Az avantgárd

Olvasd el!

Szgy.
Szgy.8–13.
XX. oldal
oldal

„A századok legkiemelkedőbb csúcsán állunk! […] Miért kellene hátranéznünk, ha ki akarjuk tárni a
Lehetet-len rejtelmes kapuit? Tegnap meghalt az Idő és a Tér.”
(Marinetti: Futurista kiáltvány)
Az avantgárd szó jelentése: előörs. Nemcsak művészettörténeti és irodalomtörténeti terminusként, hanem
a köznyelvben is használjuk. Találkoztál már ezzel a szóval? Milyen hétköznapi jelentések társulnak hozzá?

Expresszionizmus, kubizmus, futurizmus

Az avantgárd elnevezés gyűjtőfogalom. A 20. század
első harmadának olyan művészeti mozgalmait értjük
alatta, amelyek a hagyománnyal való teljes szakítást
és a művészi kifejezés gyökeres megváltoztatását hirdették. Az avantgárd mozgalmak elsősorban az irodalomban és a képzőművészetekben jelentkeztek. Az
avantgárdhoz soroljuk a kubizmus, a futurizmus, az
expresszionizmus, a dadaizmus, a szürrealizmus, valamint a konstruktivizmus irányzatát.
Az expresszionizmus, a tízes-húszas évek egyik
meghatározó művészeti irányzata Németországban
alakult ki 1910–1925 között. Az expresszió szó kifejezést jelent. Az expresszionista művész számára az a
legfontosabb, hogy mondandója eljusson a közönséghez, s minél erőteljesebb hatást gyakoroljon rá. Ennek érdekében lemond a részletezésről, és a lényegre
redukált tartalom minél hatásosabb kimondására törekszik. Az irányzathoz, amely a drezdai Die Brückecsoport fellépésével a festészetben jött létre 1905-ben,
olyan jelentős alkotók köthetők, mint Vaszilij Kandinszkij, Oskar Kokoschka vagy Egon Schiele. Az
expresszionista irodalom legfontosabb képviselői
a költő Georg Trakl (1887–1914) és Gottfried Benn
(1886–1956), valamint a prózaíró Alfred Döblin
(1878–1957), akinek Berlin, Alexanderplatz (1929)
című főműve máig népszerű.
A kubizmus, amely mindenekelőtt Pablo Picassóhoz kapcsolódó festészeti irányzat, nagy újítása, hogy
az utánzó, mimetikus hagyománnyal szakítva a látványt geometrikus alakokra bontva jelenítette meg.
A nonfiguratív festészet, amely a 20. század elején jelent meg, ennél is továbbment: a látványszerűséggel,
az ábrázolással való teljes szakítást hirdette. Az első
absztrakt irányzatok alkotói a képzőművészet nyelvének alapelemeit, kifejezési eszközeinek minimumát
keresve jutottak el a vonalig, az alapszínekig és az
alapvető geometriai formákig. A geometrikus absztrakció legfontosabb képviselője Piet Mondrian és Kazimir Malevics.

A jövőért, a technikai fejlődésért, a gyorsaságért rajongók irodalmi és művészeti irányzata, a futurizmus
elsősorban Olaszországban volt jelentős. Kialakulása
Filippo Marinetti olasz költőhöz, a Futurista kiáltvány
szerzőjéhez köthető. A futurista irodalom Oroszországban is megjelent, az orosz „ego-futuristák” híres
kiáltványának (Pofonütjük a közízlést, 1912) aláírói
közül többek között Majakovszkij (1893–1930) neve
vált ismertté. A futurista esztétika részét képezte az
egész társadalom átformálására való törekvés, így a
futuristák gyakran különböző totalitárius diktatúrákhoz, Olaszországban a fasizmushoz, Oroszországban
a bolsevizmushoz kapcsolódtak.

A dada és a szürrealizmus

A rombolás, a múltellenesség programját a dadaizmus képviselte a legradikálisabban. A dadaisták
legfőbb célja a botránkoztatás, az avíttnak ítélt kultúra lejáratása. A mozgalom, amelynek vezéralakja a
román származású Tristan Tzara (1896–1963) volt,
Zürichben jött létre az első világháború alatt, majd
Párizsban és Berlinben is nagy hatást keltett. A dadaisták leginkább formabontó előadásaikkal hívták fel
magukra a figyelmet: ezeken mesterséges zajok, üvöltések, párhuzamos felolvasások, állathangot utánzó
vonítások hangzottak el.
Szoros kapcsolatban állt a dadaizmussal a szürrealizmus: alkotói eredetileg az előbbinek voltak szervezői, s csak 1922-ben váltak külön. A szürrealista képzőművészek nyugtalanító, a hétköznapok logikájának
ellentmondó, sokszor álom- vagy látomásszerű, viszont fotografikus hűséggel megfestett alkotásokkal
igyekeztek a lélek és a tudatalatti mélyebb tartalmait megjeleníteni. Az irodalmi szürrealizmusra, amely
elsősorban a francia költészetben vált meghatározóvá,
az alkotási folyamat értelem alóli felszabadítása, az
álom- és látomásszerűség volt jellemző. Sigmund
Freud munkásságából is sokat merített a szürrealista
irodalom; André Breton (1896–1966), a mozgalom
atyja eredetileg pszichiáter, Freud tanítványa volt.
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dező Louis Buñuel. García Lorca híres Cigányrománcai (1928) a románc ősi műfaját újítják fel. Alvajáró
románc című költeménye alig-alig közöl epikus tartalmat: épp csak egy-egy töredékét mutatja fel a történetnek (csendőrök elől menekülő férfiak, fölgyújtott ház,
magát vízbe vető leány). Az elbeszélő félálomszerű,
vizionáló módon szólal meg, maga sem tudja, hogy
mit lát az éjszakai világban. Mindent kétessé tesz a félhomály és a holdfényes éjszaka különleges varázsa.

Fogalmak
pszichoanalízis: mélylélektani vizsgálati és kezelési módszer a pszicholó-

giában, amely a lelki zavarokat a tudat alatti okok feltárásával igyekszik gyógyítani; megalkotója Sigmund Freud (1856–1939) osztrák
pszichiáter, aki az emberi lelket három fő részre osztotta (én, felettes én és ösztönén), fő elmélete szerint a felettes-én tartja kontroll
alatt a vágyainkat: az ösztön-én által generált vágyak jelentős részét
a felettes én hatására elfojtjuk, a pszichológiai zavarok tudat alatti
okoknak, legtöbbször az elfojtásoknak tudhatók be
románc: elégikus hangvételű, a balladához hasonló, de nem tragikus
végű műfaj az epika és a líra határán, amely a népköltészetben és
a műköltészetben egyaránt jelen van; eredetileg a hősi történelmi
eseményeknek állított emléket, a 20. században lirizálódott

A dadaisták egyik kedvelt műformája volt az azóta is népszerű
readymade: készen talált tárgyakat
nyilvánítottak műalkotássá. A leghíresebb ready-made Duchamp Forrás
című műve. Vitassátok meg, mennyiben és milyen értelemben tekinthetők műalkotásnak ezek a tárgyak!

Vitassuk meg!

A szürrealisták egyik alkotómódszere, az automatikus
írás is a pszichoanalízisre
re emlékeztet: a művész teljesen ötletszerűen, minden racionális megfontolástól
mentesen azt veti papírra, ami éppen eszébe jut.
A szürrealista irodalom legjelentősebb képviselői
Louis Aragon (1897–1982) és Paul Éluard (1895–
1952). A nagy hatású spanyol költő, Federico García
Lorca (1898–1936) is az irányzathoz kapcsolható,
akárcsak barátai, a festő Salvador Dalí vagy a filmren-

Irány a szöveg!
1. Olvasd el Marinetti futurista kiáltványát! Alkoss ellentétpárokat a szöveg alapján azt összefoglalva, hogy mi-

lyen értékeket utasít el a futurizmus, és melyeket hirdeti meg programként! Miért veti meg a múzeumokat?
Mi a művészet a futurizmus szerint?
2. A futurizmus milyen jellemzői érhetők tetten Majakovszkij szöveggyűjteményben olvasható verseiben? Figyeld
meg, hányféle fényforrás és fénytükröző felület jelenik meg A város nagypokla című versben!
3. Miben áll Gottfried Benn Statikus versek című költeményének nyelvi újszerűsége? Értelmezd a címadást: milyen
szempontból nevezhető statikusnak a szöveg?
4. García Lorca Alvajáró románca, ahogy a cím is jelöli: románc, tehát a balladánál erősebb líraiság jellemzi. Milyen vonásaiban mutatkozik meg ez a leginkább? Vannak-e olyan jellemzői, amelyek elárulják, hogy modern műköltemény?
egyike az orosz konstruktivizmus volt. KépAz 1910-es években jelentkező avantgárd irányzatok
t. A stílus a festészetben, a szobrászatban, az alviselőire eleinte a futurizmus és a kubizmus hatot
jelentkezett, alkotói a művészet társadalomforkalmazott grafikában és az építészetben egyaránt
ezetesség határozta meg, és idővel eljutottak a
máló funkcióját helyezték előtérbe. Műveiket a szerk
és
Gabo az I. világháború idején Koppenhágában
geometrikus absztrakcióig is. A szobrász Naum
ív
gurat
fi
t,
építet
össze
kompozícióit. A síklapokból
Oslóban élt. Itt készítette el első konstruktivista
hogy
volt,
az
célja
Gabo
zi.
ló megjelenés jellem
plasztikákat a kubizmus formaredukcióihoz hason
ba. Az életnagyságú Fej II-t eredetileg karbirtok
vegye
l
nélkü
olása
ábráz
a teret a tömeg közvetlen
a hatvanas években monumentális méretben is
tonból, illetve galvanizált vasból készítette el, majd
megvalósította.
s anyaghasználat jellemezte, emellett a kiGabo későbbi munkáit az absztrakció és a sajáto
takar az irányzat neve, és miben tér el a
netikus szobrászat úttörője is volt. Nézz utána, mit
hagyományos szobrászattól!

KITEKINTŐ

on
Naum Gabo: Fej, 1916. Magángyűjtemény, Lond
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Guillaume Apollinaire

Olvasd el!

Szgy.
Szgy.
14–22.
XX. oldal
oldal

„Végül is unod e régi világot csupa rom
Ó pásztorlány Eiffel-torony a hidak nyája béget e hajnalon”
(Guillaume Apollinaire: Égöv)
Guillaume Apollinaire költészete sok szállal kapcsolódik a francia líra hagyományaihoz. Gyűjtsd össze, kik
azok a francia költők, akikkel megismerkedtél tanulmányaid folyamán! Miért jelentős a szerepük a modernitás kezdetén? Elevenítsd fel A részeg hajó című Rimbaud-verset, és keress kapcsolatot a látomásos
képalkotás, a látnokköltő, valamint a szürrealizmus fogalmai között!

Pályája

kiindulva az idő és a szerelem mulandóságának toposzát ragadja meg.
Guillaume Apollinaire (1880–1918)
Az Égöv című vers is központozás
az avantgárd mozgalmak egyik legnélküli, sőt A Mirabeau-híddal ellenkorábban fellépő, legjelentősebb altétben szabadvers. (A költeményt több
kotója. Sok műfajt művelt: regényt,
Apollinaire-műhöz hasonlóan sajátos
drámát, verseket egyaránt írt. Tájéverstani–műfaji kategóriával epikus
kozódása sokirányú, hiszen Picasso
szabadversnek is szokás nevezni.) Forművészetéért éppúgy rajongott, mint
mai újításai, montázstechnikája
Marinetti futurizmusáért, végül peja eldig a szürrealizmus előfutára lett. Tőle
lenére a költemény mélyen a francia
származik a szürrealizmus kifejezés is:
líra hagyományában gyökerezik: hanTeiresziász emlői című 1917-es drámágulata, világlátása Villon költői attitűdGuillaume Apollinaire:
ját jellemezte ezzel a szóval.
jét, a megcsömörlöttség és a gyermekA kalapos hölgy, 1915
Apollinaire egy nemesi származású
korba való visszavágyódás pedig
lengyel asszony és egy olasz katonatiszt
Rimbaud-t, A részeg hajót idézi.
házasságon kívül született gyermekeként Rómában
Apollinaire verse szintetikus költemény . Alaprélátta meg a napvilágot, gyermek- és diákéveit azon- tegét egy céltalan párizsi kószálás hétköznapi látványban Monacóban töltötte. A mediterrán környezet elemei adják: hidak, gépkocsik, autóbuszok, plakátok,
meghatározó élményt jelentett a számára. Tizenkilenc járókelők, kávéházak. A bolyongás hajnalban kezdőéves korában Párizsba költözött, művészetkritikus- dik, a nap különböző szakaszai mind megjelennek a
ként az új festészet, Pablo Picasso, Georges Braque és szövegben, és egy átvirrasztott éjszaka utáni hajnal kéRobert Delaunay művészetének védelmezője. Kubiz- peivel zárul a vers („Egyedül vagy közelg a reggel / A temusról írt cikkeit Kubista festők: esztétikai elmélke- jesek kannája kondul már az utcán”). A párizsi nap
dések (1913) címmel gyűjtötte össze. Diákkorától írt azonban végtelen tereket sűrít magába: mediterrán
szerelmes verseket, de igazán modern költői hangját tájak, római benyomások, prágai emlékek, amszterdaaz 1913-as Szeszek című kötet verseiben találta meg. mi lányok jelennek meg a lírai én tudatában, aki egyAz első világháború katonájaként 1916-ban súlyosan szerre úgy érzi: elmúlt élete, emlékei elviselhetetlen termegsebesült, leszerelték, így ismét Párizsban alkotha- het jelentenek. Úgy vágyik vissza az élet előtti életbe, a
tott. Ezekben az években írta a Kalligrammák kötet gyermekkorba, mint A részeg hajó Rimbaud-ja. A köl(1918) képverseit. Fiatalon halt meg: az egész Európát temény másik alapérzése, a bűntudat pedig Villon bűnmegtizedelő súlyos influenzajárvány, a spanyolnátha bánatára emlékeztet: „Úgy éltem mint egy eszelős időmet
végzett vele.
elprédáltam / Nem merek jobb kezemre nézni már és
minden pillanatban csak zokognék” – olvassuk.
Ami viszont merőben újszerű, előzmények nélküKöltészete
A Szeszek kötet híres verse A Mirabeau-híd egyik jel- li a versben, az a mindezt övező szürrealista víziók
legzetessége elsőre szembetűnik: a szöveg központozás sokasága. Az unalmas nyüzsgés lenti világának és a
nélküli, ez Apollinare mára általánossá vált költészeti hit csendes fenti szférájának szembeállítását fejleszti
újítása. A vers egy párizsi híd és a Szajna látványából tovább a költő különös hatású látomássá: Krisztus egy
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pilótaverseny bajnokaként röpköd a levegőben, maga
után vonva egész egyházát és mindent, ami a világon
nagyszerű – miközben az ördögök fejüket kapdosva,
álmélkodva „bámulnak” utána a lenti bugyrokból.
A mítoszok hősei, és mitikus madarak is megjelennek, csőrükben Ádám koponyájával, majd igazi madárfajok egész sokasága, majd ismét mitikus lények: a
szirének és a főnixmadár.

Már a Szeszekben is számos újítást találunk, de a
Kalligrammák (1918) kötet igazi fordulatot jelent
a 20. század irodalmában: a zeneiség által meghatározott költészeti hagyománnyal szakító vizuális
költészet megjelenését. Képverseiben
iben – a kubista
festők mintájára – „szókollázsokat” alkot. A megszokott, lineáris olvasással szemben azt követeli az olvasótól, hogy az írott nyelvet a maga konkrét, grafikai
megjelenésében is figyelembe vegye.

montázstechnika: egy időben, de a térben különböző helyszíneken

játszódó események, lélekállapotok kaleidoszkópszerű, párhuzamos ábrázolása; a szimultanizmus poétikája gyakran nem
megszokott elemeket (újságfejlécek, dalok, életrajzi részletek)
is szerepeltet az alkotásban
szintetikus költemény: az élet ezernyi jelenségét magába foglaló
lírai alkotás, Guillaume Apollinaire művészeti törekvése
képvers: olyan vers, amelyben a betűk, szavak, sorok vagy nagyobb
szakaszok elrendezése egy kép alakját öltik, ezzel is gazdagítva
a jelentést

Apollinaire híres műve, A Mirabeaudhíd központozás nélküli vers. Egy általad kedvelt költemény sorait írd egymás
mellé, központozás és sortörés nélkül!
Cseréljétek ki az így kapott szövegeket
egymással! Olvassátok el többször! Milyenné vált így a szöveg? Gondoljátok végig, milyen fontos funkciói lehetnek egy
vers központozásának!

Csoportmunka

Fogalmak

Irány a szöveg!
1. Olvasd el A Mirabeau-híd című Apollinaire-verset! Figyeld meg a mű ritmusát, szerkesztését, rímelését! Hogyan

kapcsolhatók ezek az idő múlásának témájához?

2. Hogyan tágítja ki a szavak jelentését, és hogyan befolyásolja a szöveg dallamát az írásjelek elhagyása? Figyeld

meg, miként fonódnak össze a képek és a motívumok a második versszakban!

3. Az Égöv című vers egyik jellegzetessége a szimultanizmus: a költői tudatban egyidejűleg kerülnek egymás mellé

különböző jelenségek. Keress erre példát a szövegben! Hogyan kapcsolható ez a költői eljárás a kubista festészethez?
4. A versszöveg egymástól távol eső jelenségeket és értékeket kapcsol össze. Keress példát arra, hogyan érintkeznek egymással a költeményben a reális és irreális elemek, a régi és új jelenségek, a fenséges és hétköznapi, a
szent és profán értékek?
5. Apollinaire A megsebzett galamb és a szökőkút című képverse a vizuális líra leghíresebb darabja. Milyen befogadói magatartást kíván tőlünk ez a kísérlet? Milyen alkotástípusokkal rokonítható? Hogyan módosítja a jelentést
a képszerűség?
ammal rendelkező irányzat, hanem radikálisan
A kubizmus eredetileg nem meghirdetett progr
kezett a Párizsban élő spanyol művész, Pablo
újszerű festői látásmód volt, amely 1907-ben jelent
kra redukáló, a kompozícióba a motívumok több
Picasso alkotásain. A látványt geometrikus formá
ista Paul Cézanne alkotásai és az afrikai törzsi
nézetét is beépítő festményekre a posztimpresszion
végén Apollinarie mutatta be Georges Braqueművészet gyakorolt jelentős hatást. Picassót 1907
s kölcsönhatásban dolgozott, és fektette le az utóbb
nak. A két festő innentől kezdve egymással szoro
első, analitikusnak nevezett szakaszát szinte mono
kubizmusnak nevezett stílus alapjait. Az irányzat
hoz
stílus
új
selte
képvi
e
Braqu
és
so
meg. A Picas
króm színskála, barnás, szürkés tónusok határozták
A festőnek ekkoriban lett egyik meghatározó
volt.
nay
Delau
rt
Robe
e
egyik
szek
csatlakozó művé
sán örökítette meg az építményt.
motívuma az Eiffel-torony: közel harminc alkotá
tikusnak nevezett stílusszakaszát, és mi
Nézz utána, mi jellemezte a kubizmus második, szinte
a Delaunay által képviselt orfizmus!

R. Guggenheim Múzeum, New York
Robert Delaunay: Az Eiffel-torony, 1911. Solomon
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Arcképek a modernség
világirodalmából

Olvasd el!

Szgy.
Szgy.
23–25.
XX. oldal
oldal

„egyedül az íz és az illat élnek még tovább sokáig, törékenyebben, de elevenebben, anyagtalanabbul, szívósabban és hívebben mindennél – mintha csak lelkek volnának, amelyek idézik, várják, remélik, minden
egyébnek romjai felett, s amelyek moccanás nélkül tartják majdnem megfoghatatlan harmatjukon az
emlék óriás épületét”
(Marcel Proust: Az eltűnt idő nyomában)
Marcel Proust Az eltűnt idő nyomában című regényének tárgya maga az emlékezés folyamata. Keress
olyan műveket, amelyekben az emlékezet fogalmának fontos szerepe volt! Foglald össze, mit tanultál
Bergson „teremtő idő” fogalmáról!

Marcel Proust

Marcel Proust (1871–1922) fő műve Az eltűnt idő nyomában című regényfolyam. A regény elbeszélő-főszereplője a múltját kutatja. Az idő pusztító hatásával
szembesül, amellyel szemben csak részleges védelmet nyújt az emlékezet. De korrajz és társadalmi
tabló is a regény. „Mit érzett egy sznob polgár egy
herceg szalonjában, milyen gondjai voltak egy gondtalan kisfiúnak egy fényűző tengerparti nyaralóhelyen,
milyen mély nyomokat hagytak a nyomtalanul eltűnő
szerelmek, milyen boldogtalan lehet az irigyelt boldog
élete, de közben mennyi örömöt adhatnak az élet jelentéktelen apróságai – ezt senki nem tudta és nem tudhatta jobban, mint Proust.” (Hegedűs Géza)
Az első kötet, a Swann megjelenésekor a kötet
még csak három részből állt a konstrukció, amelyet
Proust egy épülő katedrálishoz hasonlított, további
négy kötettel bővült. Proust írásművészetét az első
kötet megjelenésekor a kortársak értetlenül fogadták (a nagy presztízsű Gallimard kiadó is visszautasította a kéziratot), néhány évvel később azonban
már a regényirodalom megújítójaként tekintettek rá.
Időfelfogása Henri Bergson elméletéhez kapcsolódik, amely a mérhető idővel szembeállította a szubjektív, belső időtartamot. Ezt mutatja a Swann első
részének híres jelenete, amelyben az emlékezést a
hársfateába mártott „Madeleine”, egy sütemény ízének élménye indítja el.

Paul Claudel

Paul Claudel (1868–1955) francia költő és drámaíró
diplomataként dolgozott főleg Észak- és Dél-Amerikában. Művészetének alapmotívuma a misztikus
mélységben átélt katolikus hit. Lírikusként szintén
jelentős volt (ódákat és himnuszokat is írt). Drámai
életműve is kivételesen gazdag. Drámái közös jellem-

zője az egyszerű, letisztult nyelv, a szabadvers, a metafizikai tartalmaknak megfelelő ünnepélyesség, s az ezt
legkevésbé sem kizáró naturalizmus, az ember testi
mivoltában való megjelenítése. Legfontosabb művei
az Angyali üdvözlet (1912) és a Jeanne d’Arc a máglyán
(1938) című misztériumjáték, valamint a Selyemcipő
(1943) című háromfelvonásos, igen terjedelmes dráma, amelynek 1943-as Comédie Française-beli előadása (Jean Louis Barrault rendezésében) hozta meg
számára a legnagyobb sikert.

James Joyce

A dublini születésű James Joyce (1882–1941) fő műve
az Ulysses című regény (1922), a modern irodalom
legnagyobb kultusztól övezett alkotása. A cím természetesen Homérosz Odüsszeiájára utal, de Joyce az
eposz parafrázisát egyetlen átlagos dublini nap (1904.
június 16.) történeteként alkotja meg. A homéroszi
hősöket kisszerű, torz alakmásokká gyúrja át: Télemakhosznak párja Stephen Dedalus, egy ateista, árva
fiatalember, míg az eszes Odüsszeusznak Leopold
Bloom, a félművelt, okoskodó kispolgár felel meg.
A mű megalkotottsága (a tudatfolyam és szabad aszszociációk alkalmazása, a montázstechnika, az idősíkok összetolódása) Joyce-ot az avantgárddal rokonítja. Az Ulysses első magyar fordítója Gáspár Endre,
később Szentkuthy Miklós magyarította a regényt,
legújabb fordítása pedig 2012-ben jelent meg. Az író
további jelentős művei a Dublini emberek (1914) című
novelláskötet és az Ifjúkori önarckép (1916), valamint
az olvashatatlanság határát súroló utolsó műve, a
Finnegan ébredése (1939) című kísérleti regény.

Virginia Woolf

Virginia Woolf (1882–1941) angol regényíró, esszéista
és könyvkiadó, a modern irodalom egyik vezéralakja.
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Világirodalom a 20. században

Robert Musil

Az osztrák író és filozófus, Robert Musil (1880–1942)
két legjelentősebb alkotása A tulajdonságok nélküli ember című, befejezetlen regénykolosszus, amely
1930–1952 között jelent meg, valamint fiatalkori
műve, a Törless iskolaévei (1906). Ez utóbbi a fejlődésregény hagyományát folytató, önéletrajzi ihletésű mű:
egy ifjú életének története, akinek sorsát a katonai fegyelem (erőszak) és az atyai elvárások (meggyőzés)

határozzák meg. A történet során a fejlett erkölcsi érzékkel bíró Törless saját, az olvasó pedig az érzékeny
hős érzelmi, de legfőképp intellektusbeli változását
követheti nyomon. Musil tehát nem annyira a vágyak
és valóság konfliktusára, mint az erkölcs és intellektus
érzelmeknél meghatározóbb voltára mutat rá művében.
Virginia Woolf Orlando című regényének hőse négyszáz évig él, előbb férfiként, majd nőként. A mű a korok ábrázolásán, a korszellem változásain keresztül
mutatja be a nemek megítélését és korlátait. Gondoljátok végig, melyik történelmi korban élnétek a
legszívesebben, férfiként vagy nőként! Indokoljátok
a választ!

Vitassuk meg!

Proust hagyományát folytatva célja az idő újszerű
ábrázolása, a tudatban elraktározott belső élményé
és szubjektív időé, melyben sokszor el sem válik egymástól az elbeszélői és a szereplői szólam. Orlando
(1928) című regényének hőse évszázadokat él át változatlan testben, míg a Hullámokban (1931) egyetlen
nap órái válnak a lét napszakainak jelképeivé. Jelentős
az írónő naplója is, amelyet öngyilkosságáig aprólékos
részletességgel vezetett.

Fogalmak
objektív idő: fizikailag mérhető idő
szubjektív idő: az egyén belső időészlelése

Irány a szöveg!
1. Olvasd el a szöveggyűjteményben Proust Az eltűnt idő nyomában című regényéből választott első szemelvényt,

2.
3.
4.
5.

6.

a regény nyitányát! Gyűjtsd össze, hogy milyen szférákkal teremt kapcsolatot a beszélő tudat! Mely területek
tartoznak az álomhoz, melyek az ébrenléthez, és melyek helyezkednek el inkább a kettő határán?
Tekintsd át a részlet időviszonyait! Mennyiben tekinthető egységesnek az elbeszélést meghatározó múlt idő?
Milyen idősíkokat lehet elkülöníteni a szemelvény alapján?
A szöveg legjellemzőbb alakzata a hasonlat. Gyűjts minél többet, és csoportosítsd őket aszerint, hogy milyen
jelentésmezőket kapcsolnak a szöveghez!
Gyűjts példákat arra, hogy az álomhoz közeledő tudat határai egyre inkább elmosódnak!
A szöveg sajátossága, hogy az elbeszélt tudat változó állapota ellenére grammatikailag végig bravúrosan kidolgozott. Válassz ki egy hosszabb bekezdést, és folyamatábrán foglald össze, miként követik egymást a különböző
témák, motívumok!
Olvasd el a második részletet is, a madeleine-epizódot! A regényfolyam leghíresebb sorai azt írják meg, amint
egy ízélmény révén az elbeszélő új, teljesebb módon tud kapcsolatba lépni múltjával. Mit tudunk meg az elbeszélő jelenbeli környezetéről, hétköznapjairól? A részlet időstruktúrája nem egynemű. Keress múlt idejű és
jelen idejű részeket!

val, a 19. század végi szobrászat új műformájával,
Az előző tanévben már megismerkedhettetek a torzó
en különösen kedveltté vált. Bokros Birman Dezső
amely a 20. századi avantgárd irányzatok köréb
ztus női torzót látunk, amelyhez kisebb méretű
1947-es bronzszobrán láb, fej és karok nélküli, robus
es
alkotás készítésének évében a művész Joyce Ulyss
cilinderes férfi simul a figura combját átölelve. Az
pedig
ja
barát
i
közel
egy
ász
szobr
A
t is megmintázta.
című regényének magyar fordítóját, Gáspár Endré
r 1947-ben megjelent regény egyik epizódja ihelőszö
arul
magy
a
t
ozíció
komp
a
arra tett utalást, hogy
ghelyeket. A nyolcadik epizódban Leopold Bloom
lette. A kutatók végül megtalálták a vonatkozó szöve
a National Museum könyvtárának körcsarnokában
az antik istenek táplálkozásán elmélkedik, majd
fejezné ki az eszményhez való áhítatos közelítés és
álló szobrokat vizsgálja. A szobor mintha egyszerre
a szemérmetlen kíváncsiság gesztusát.
Joyce a regényben! Mennyire emlékeztetnek
Nézz utána, milyen antik Vénusz-szobrokat említ
Bokros Birman szobrára? Mi lehet az eltérések oka?

zeti
Bokros Birman Dezső: Ulysses, 1947. Magyar Nem

KITEKINTŐ

Galéria, Budapest

15

irodalom12_2017.indd 15

2017. 11. 22. 14:04

Franz Kafka

Olvasd el!
Szgy. XX. oldal

„Az én környezetemben lehetetlen emberi módon élni.”
(Franz Kafka: Levelek Milenához)
Hol találkoztál irodalmi tanulmányaid során átváltozástörténetekkel? Nézz utána, ki volt és milyen műveket alkotott Ovidius, Apuleius és E. T. A. Hoffmann! Milyen átváltozáson mentek keresztül és eközben
milyen tapasztalatokat szereztek az orosz irodalom csinovnyikjai?

Élete és művészete

A 20. század legnagyobb hatású íróinak egyike, Franz Kafka (1883–1924)
német nyelvű prágai zsidó kereskedőcsaládban született. Élete végéig hivatalnokként dolgozott, irodalmi műveit munkája mellett, leginkább éjszaka
írta. A hivatal személytelensége, az
emberi kiszolgáltatottság, a többszörös kívülállásából fakadó idegenségérzet, erőszakos apja tekintélyének
nyomasztó súlya, a magány és a szorongás jelleméből fakadó tapasztalata
adta művészetének alapélményeit.
Életében kevés műve jelent meg,
Franz Kafka
azokat is inkább barátai biztatására
engedte kiadni. Halála előtt szerelmét
és legjobb barátját egyaránt arra kérte, hogy semmisítsék meg kéziratait (egyes kutatók szerint egyébként
maga Kafka írásainak mintegy kilencven százalékát
égette el), de kérését csak egyikük teljesítette: a barát,
Max Brod kiadta a nála lévő szövegeket, s így több,
ma kulcsfontosságúnak tartott Kafka-művet mentett
meg az utókor számára, köztük az író két legismertebb töredékét, A per és A kastély című regényeket.
A kafkai világ alapvonásaiban abszurd . Helyüket
nem lelő, elszigetelődött hősei előtt egy pillanatra sem
tárul fel a sorsukat alakító, megkérdőjelezhetetlen,
ugyanakkor áttekinthetetlen „Rend” és „Törvény”
értelme. (A per főszereplője, Josef K. még azt sem tudja meg, mivel vádolják, csupán arról értesül a jogi gépezet homályos funkciójú fogaskerekein keresztül,
hogy ügye rendkívül súlyos, de halálos ítéletéhez, melyet ő maga sem von kétségbe, ennyi is épp elegendő.)
Kafka szövegei többféle, akár egymásnak ellentmondó értelmezést is lehetővé tesznek. A szenvtelen, pontosságra törekvő, jogi nyelvet idéző elbeszélés azonban semmilyen fogódzót nem nyújt a választáshoz.
A mitikussá növesztett hivatal Kafkánál már-már
külön világszintet képvisel, a témák hétköznapisága

azonban paródiába fordítja a mítoszt, ahogy a bibliai nevekkel felruházott szereplők és mitológiai párhuzamokból építkező történetek jelentéktelensége is ebbe az irányba hat.
A kafkai elbeszélés ugyanis alapvetően egy hétköznapi, nagyon is reális világot ábrázol szinte kimerítő
részletességgel, s ebbe tör be – helyesebben: erre épül rá – a maga nyomasztó természetességében az irrealitás és a fantasztikum . A Kafkaszöveg többek közt ezért (s nem mellesleg a túlzás alakzatának szövegszervező szerepe miatt) gyakran komikus alaptónusú.
Az életmű a második világháború
után került az érdeklődés középpontjába. Kafka ettől
kezdve az irodalom egyik viszonyítási pontjává vált,
az általa kialakított megszólalásmód pedig igen termékeny ábrázolási lehetőségnek bizonyult.

Az átváltozás

Az 1912-ben keletkezett (és még az író életében megjelent) elbeszélés híres nyitánya a tudósítás tárgyilagos
hangjával olvasztja a fantasztikumot a mindennapok
világába: „Amikor egy reggel Gregor Samsa nyugtalan álmából felébredt, szörnyű féreggé változva találta
magát ágyában.” A magyarázat elmarad; az elbeszélés
középpontjában nem az esemény, hanem következményei állnak, vagyis az egyetlen fantasztikus elem katalizáló és felerősítő szerepet kap – olyan szélsőséges
helyzetet teremt, amelyben feltárulhatnak az emberek
lelkében lévő elleplezett indulatok, érzelmek.
A mindenkinek kiszolgáltatott, korlátolt és kisszerű, folytonos megaláztatásban élő, egyéniségét feladó főhős átváltozása nem jelent valódi egzisztenciális váltást, benne csupán Gregor létállapotának
metaforája válik valósággá: Samsa és a hozzá hasonlók hétköznapi életének kínját teszi nyilvánvalóvá,
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Világirodalom a 20. században

Fogalmak
abszurd: a mindennapi gondolkodásnak ellentmondó képtelenség, amely a torzítás és túlzás (hiperbola) alakzatain alapulva a fantasztikumon is túllép
fantasztikum: esztétikai fogalom, mellyel a valószerű környezetben megjelenő irreális dolgokat nevezzük meg

zene, amelynek hatására részlegesen még fojtogató
gátlásaitól is megszabadul.
Az átváltozás legfőbb hatáseleme az elbeszélő
szenvtelen, az eseményeket a rovarrá változott Gregor
nézőpontjából bemutató hangja. Az elbeszélés így közvetlenül az olvasói elvárásokkal ütközve válik ironikussá,
vagyis a befogadói aktivitásra építve tesz szert többletjelentésre. A mű ironikus olvashatósága azt is jelenti,
hogy Az átváltozás jellegzetes világa irónia és tragikum
feszültségében keletkezik, jelentéslehetőségeit így nem
utolsósorban a két esztétikai minőség együttes érvényessége és folyamatos megkérdőjeleződése alakítja ki.

Nézz utána!

megfoghatóvá. Gregor a legkevésbé sem szokványos
helyzetet a hétköznapi problémáknak kijáró gyakorlatiassággal közelíti meg, késése miatt a menetrenden tűnődik – tetteit az a tragikus tévedés motiválja,
hogy az átváltozást pusztán külső mozzanatnak tartja, azaz továbbra is embernek tekinti magát.
Rovarlétének köszönhetően lelepleződnek Gregor
emberi kapcsolatai, valódi természetük egyre nyilvánvalóbban mutatkozik meg. Ugyanakkor kontrasztként – ahogy a főhős fokozatosan elidegenedik
korábbi állapotától – nem sokkal halála előtt éppen
emberi vonásai erősödnek fel: megindítja például a

Az irodalomban több műben is megjelenik az alakváltás motívuma, amikor a főhős fizikális alakot
vált. Válassz ki ezek közül egyet! Milyen hasonlóságokat és különbségeket fedezhetünk fel az átváltozás magyarázatát illetően az általad választott mű
és Kafka novellája között?

Irány a szöveg!
1. Olvasd el Kafka Az átváltozás című elbeszélését! A mű a Magyar Elektronikus Könyvtárban (mek.oszk.hu) is
2.
3.
4.
5.
6.

hozzáférhető.
Milyen elbeszélői stílust használ a szöveg, ami miatt egyszerre lehet tragikus és ironikus Gregor Samsa története? Él-e az elbeszélés a túlzás alakzatával? A túlzás kicsinyítés vagy nagyítás formájában jelenik meg inkább?
Vizsgáld meg az elbeszélésben megjelenő terek szerkezetét! Hogyan változik Gregor személyes tere átváltozása
után? Hogyan viszonyul Gregor saját szobájához érzelmileg és a gyakorlatban?
Milyen funkciókat tölt be Gregor szobájának ablaka? Hogyan használják a szereplők? Mit mutat meg valójában?
Milyen értelemben beszélhetünk „átváltozásról” az elbeszélésben? Milyen belső személyiségváltozások kísérik
Gregor Samsa fizikai átváltozását?
Az elbeszélésben két jelenetet is találunk, amikor Gregor megfeledkezik féregkülsejéről, és „felemelkedik”.
Keresd meg ezt a két részt, és hasonlítsd össze őket!

alkotója a német Max Ernst volt, aki festmények,
A szürrealista képzőművészet egyik legjelentősebb
A kollázs különböző kétdimenziós tárgyak – fografikák és szobrok mellett kollázsokat is készített.
ztásával létrehozott műalkotás. A műfaj különösen
tók, újságkivágások, szövegek – sík felületre ragas
, így a kubizmus vagy a szürrealizmus alkotói
népszerű volt a 20. század eleji avantgárd irányzatok
ne de bonté (Egy hét kedvesség) című művészkörében. Ernst 1934-ben jelentette meg Une semai
játszódó regény illusztrációit alakította át különfékönyvét. Egy 1883-as, nagypolgári környezetben
állatokat ábrázoló – részleteinek beragasztásával.
le enciklopédiákból származó grafikák – sokszor
ó képeken az erőszak és a szexualitás témái doA sötét, szürreális világot megjelenítő, nyugtalanít
minálnak.
ozás illusztrálásához? Milyen képi forrásokat,
Alkalmasnak tartod-e a kollázs műfaját Az átvált
motívumokat használnál fel?

KITEKINTŐ

1934
Max Ernst: Illusztráció az Une semaine de bontéből,
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Thomas Mann

Olvasd el!
Szgy. XX. oldal

„a rettentő végkifejlés […] utólagosan úgy érezzük, eleve elrendeltetett, s a dolgok lényegében rejlett”
(Thomas Mann: Mario és a varázsló)
Thomas Mann novellájában fontos szerepet kap a késleltetés és az előreutalás. Mire hívja fel a figyelmet
az olvasásmóddal kapcsolatban a novella elején olvasható idézet? Mi volt a szerepe a tragikus végkifejletre történő előreutalásnak Tolsztoj Ivan Iljics halála című elbeszélésében, amelyről tavaly tanultunk?

Élete és művei

Thomas Mann (1875–1955)
jómódú kereskedőcsaládban
született: szülővárosa, az
északnémet Lübeck világa,
a Hanza-városok kultúrája,
családjának polgári műveltsége nagy hatással volt munkásságára (bátyja, Heinrich
később szintén jelentős író
lett). Már gyermekkorától
Fred Stein: Thomas Mann, az írói pályára készült, így
1943
amint nagykorúvá vált, megszakította tanulmányait, és az írásnak szentelte életét.
A Buddenbrook ház című családregénye
1901ben jelent meg, és bár nem aratott azonnali sikert,
mégis a korszak meghatározó művei közé tartozik
(1929-ben a hivatalos indoklás szerint ezért a regényéért kapta meg a Nobel-díjat). Ez a mű hívta elő Mann
művészetének egyik legjellemzőbb sajátosságát is: mivel az olvasók konkrét személyekkel, lübecki polgárokkal azonosították a szereplőket, és mai szóval bulvárszenzációt csináltak a regényből, az író mintegy
védekezésképpen maga is állást foglalt saját művével
kapcsolatban. Esszéírói munkássága ettől kezdve élete
végéig szorosan összefüggött regényírói pályájával – az
elbeszélő műveiben felmerülő problémákat esszéiben
igyekezett tisztázni, később pedig szépprózája is az eszszéregény műfaja felé mozdult el.
Jól példázza ezt a folyamatot Mann pályájának
egyik csúcsteljesítménye, A varázshegy (1924). A regényben az ifjú Hans Castorp fejlődéstörténetének
lehetünk tanúi: nevelődése egy hegyi szanatóriumban
történik, ahol betegtársaival a kor legfontosabb szellemi problémáit összegző beszélgetéseket folytat. Mann
azonban ironikusan idézi meg a fejlődésregény hagyományát: az első világháború megszakítja a nevelődést,
és megkérdőjelezi annak értelmét.
Bár Thomas Mann művészi és közéleti tekintélye
Európa-szerte folyamatosan növekedett, a húszas-har-

mincas évek fordulójától a nemzetiszocialisták előretörésével egyre több támadás érte Németországban,
ezért 1933-ban, Hitler hatalomra jutásának évében az
emigrációt választotta: Svájcba költözött. Legnagyobb
írói vállalkozása a manni világkép összefoglalásának
tekinthető, enciklopédikus igényű József és testvérei
(1933–1943), amely az ószövetségi József-történet újraköltése. A mű kéziratát lánya mentette ki a család
hatósági zár alá került otthonából.
Ezekben az években az író egyre inkább a klasszikus
európai értékek, a humanizmus
jelképes alakjává
vált, bár személye és nyilatkozatai – különösen a háború után – erősen megosztották a közvéleményt. Thomas
Mannt 1955-ben érte a halál. Személyiségéről árnyalt
képet adó naplójegyzeteit születése századik évfordulóján ismerhette meg a közönség.

Mario és a varázsló

Az elbeszélés cselekményét valós élmények ihlették:
egy tengerparti nyaralás során az író meglátogatja egy
hipnotizőr előadását – a történet ezt az esemény idézi föl. Cipolla, a „varázsló” tudománya abban áll, hogy
bárkire rákényszeríti akaratát – hatásvadász műsorának
nézőit megalázó helyzetekbe hozza. Amikor azonban
az előadás csúcspontjaként Mariót, a fiatal pincért legmélyebb érzelmeiben, szerelmében teszi nevetségessé, a
fiú pisztolyt ránt, és lelövi a hipnotizőrt.
Az elbeszélés súlyos történelmi helyzetben, 1930ban jelent meg, s ez döntő módon befolyásolta értelmezését. Mario és Cipolla története a fasiszta Olaszország
díszletei közt játszódik, és az ideológia szólama is bőséges szerephez jut benne (gondoljunk csak a kislány
ártatlan meztelenkedésére, amiért „a nemzet méltósága
elleni kihágásra” hivatkozva szabnak ki bírságot, vagy
Cipolla karikírozott hazafiasságára). A novella ugyanakkor tágabb értelmezést is megenged – a diktatúra
vagy tágabban a hatalom természetéről szóló példázatként is olvasható. Cipolla és Mario alakjában a könyörtelen diktátor és a saját értékeihez, méltóságához
ragaszkodó ember feszül egymásnak.
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Világirodalom a 20. században
áldozatait – akik nem tudnak ellenállni a hatalmának –,
megfosztja őket a döntés szabadságától és felelősségétől. A közönség közömbös tagjai pedig felszínes módon ártatlan játéknak vélik mások megalázását.
A mű zárlata, Mario kétségbeesett tette a hatalom
határát az emberi méltóságban jelöli meg. Az elbeszélést olvashatjuk erkölcsi példázatként, amely cselekvésre, a hatalommal való szembeszegülésre buzdít. Mario
története arra hívja fel a figyelmet, hogy az ellenállhatatlannak tűnő hatalomnak is vannak határai, hiszen
csak az embereken múlik, hogy passzív résztvevőként
viselkednek-e, vagy sem. A végkifejlet tragikuma így
tulajdonképpen fölszabadítóvá avatja a befejezést.

Fogalmak
családregény: regénytípus, amely egy család több nemzedékének életét ábrázolja; 20. századi fénykorának hátterében a polgárság hanyatlástudata áll
esszéregény: regénytípus, amelynek szerkezeti meghatározója az eszszéisztikus, vagyis értekező jellegű narráció
humanizmus: a fogalom 20. századi értelme arra az erkölcsi magatartásra utal, mely az egyén szabadságát és méltóságát, a jog, az
igazság és a demokrácia értékeit hangsúlyozza

A manipulálás abban különbözik a meggyőzéstől, hogy a célszemély nincsen tudatában annak: megpróbálják befolyásolni.
A pszichológia és a reklámipar is régóta
kutatja, hogyan lehet manipulálni. Nézz
utána, milyen manipulációs technikák léteznek, és az élet milyen területén találkozhatunk velük!

Nézz utána!

Az elbeszélő aprólékos környezetrajzban mutatja be
az ideológia nyelve által uralt világot – ez a környezet
teremti ugyanis meg a démonikus „varázsló” működésének előfeltételét. A terjedelmes felvezetés egyben
feszültségkeltő eszköz is; a feszültség pedig az alcímtől
(tragikus úti élmény) a végletesen sűrített zárlatig a késleltetés és az előreutalások által folyamatosan fokozódik.
A nagyjelenet, Cipolla hipnotizőrattrakciója
sokrétegű allegorikus eseménysorként, a hatalom
lélektanának drámai megjelenítéseként, míg a hipnotizáltak és a közönség reakciói a hatalomhoz való
viszony lehetséges magatartásmintáiként olvashatók. A „varázsló” ördögi tehetségével megbabonázza

Irány a szöveg!
1. Olvasd el Thomas Mann Mario és a varázsló című elbeszélését! (A mű a mek.oszk.hu-n is elérhető.) Milyen fo-

2.
3.
4.
5.
6.

galmakat használ az elbeszélő az előadás megnevezésére? Változik-e véleménye az est előrehaladtával? Mikor
mondja ki egyértelműen, hogy mit is látunk a színpadon?
Jellemezd néhány szövegbeli jelzővel Cipollát! Hogyan határozza meg mesterségét az elbeszélő? Milyen üzeneteket olvas ki Cipolla külső megjelenéséből, ruházatából?
Az elbeszélés fontos eleme, hogy az elbeszélő, aki a történetet maga is „előadja”, egy másik előadóról, másik
művészről beszél. Cipolla milyen tulajdonságai előtt hajt fejet?
Létezik-e akaratszabadság a varázsló szerint? Hogyan befolyásolja a mutatvány végkimenetelét az akarat és az
ellenszegülés?
Az elbeszélésben fontos szerepet kapnak a gyerekek. Milyen sajátosságai vannak az újra és újra megjelenő
gyermeki nézőpontnak?
Hol jelenik meg az elbeszélésben Mario, és mikor bukkan fel ténylegesen a történetben? Mi a szerepe? Meg
tudja törni a varázsló erejét?

és Thomas Mann regényének emlékmúzeuma.
A lübecki ún. Buddenbrookhaus ma a Mann család
.
jelenlegi épület 1758-ban, rokokó stílusban épült
A telken már a 13. században is lakóház állt, a
pja
nagya
Mann
omas
Th
,
Mann
und
Siegm
n
Johan
A házat 1842-ben a lübecki kereskedő és politikus,
elye volt. 1883-ban Thomas Johann Heinrich
székh
kozás
vállal
i
család
a
g
sokái
ház
A
meg.
vásárolta
tet
, a ház szülei lakóhelye maradt. A család az épüle
Mann, az író apja a céget új épületbe költöztette
író
az
n
yitójá
megn
ek
esbolt működött benne, melyn
1891-ben eladta. 1922-től a Buddenbrook könyv
a ház nagy része megsemmisült. Amikor Thomas
során
ázása
bomb
k
is részt vett. 1942-ben, Lübec
az épület főhomlokzata állt. A ház rekonstrukcióMann 1953-ban felkereste szülővárosát, mindössze
venes évek elején határozott arról, hogy az épületet
jára 1957–58-ban került sor. Lübeck városa a kilenc
helyet alakít ki. A Buddenbrookhaus 2000-ben
megvásárolja, és abban irodalmi múzeumot és emlék
nyitotta meg kapuit a nagyközönség előtt.
budapesti tartózkodásáról!
Nézz utána, milyen alkotás emlékezik meg Mann
Buddenbrookhaus, Lübeck
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T. S. Eliot

Olvasd el!

Szgy.
Szgy.
26–39.
XX. oldal
oldal

„A költészet nem a szenvedélyek zsilipjeinek felnyitásából áll, hanem elzárásából: a költészet nem a személyiség kifejezése, hanem a személyiség megszüntetése.”
(T. S. Eliot: Hagyomány és egyéniség)
Szerinted hogyan válhat a hagyománykövetés megkötő és hogyan értékteremtő erővé? Milyen viszonyban van a romantikus eredetiség fogalma és az avantgárd szellemisége a tradícióval? T. S. Eliot stílusa a
nagyszámú allúzió, átvett idézetek révén szinte a tudományos írás határát súrolja. Milyen hatással lehet
ez az alkotásmód a lírai én hagyományosan személyes hangú megszólalásmódjára, múlt és jelen viszonyának kérdéseire?

T. S. Eliot

Thomas Stearns Eliot (1888–
1965) amerikai származású
angol költő. 1927-ben felvette a brit állampolgárságot és
áttért az anglikán vallásra.
Az Átokföldje megjelenésétől
(1922) az angolszász modernizmus irodalmának mindvégig meghatározó, irányadó
alakja maradt. 1948-ban NoT. S. Eliot
bel-díjban részesült.
Eliot költészetét kultúrpesszimizmus jellemzi: a
modern társadalmi, civilizációs és kulturális értékvesztés ellensúlyozásaként a múlt felé fordult. Hagyomány és egyéniség című esszéjében (1919) egyéni
alkotásmódját, költőszerepét határozza meg. A tárgyi
költészetben
ben , amelyben a mondanivaló az objektív
valóságon, a tárgyakon vagy személyeken át sugallt
mögöttes tartalom, a költő médium, „amely médiumban benyomások és élmények sajátos és váratlan módon kombinálódnak.”
Korai költészetére egyszerre hatott az amerikai
Ezra Pound nevével fémjelzett imagizmus
irányzata, és az angol metafizikus költők összetett, intellektuális lírája. A Prufrock és egyéb észrevételek (1917)
című első verseskönyve az érett elioti költészet jegyeit
mutatja: az avantgardizmus stílusjegyeit és a modern
líra poétikai eszköztárát virtuózan kezelő darabokat
olvashatunk benne. Költészetében 1927 körül a hagyományos, klasszicizáló költői eljárások kerülnek
túlsúlyba, témáit tekintve szakrálisabbá válik: e
korszak kiemelkedő alkotásai a Hamvazószerda
(1930) és a Négy kvartett (1935–1942). Késői írásművészetében a dráma kerül előtérbe (Gyilkosság a székesegyházban, 1935; Koktél hatkor, 1950).

Átokföldje

Eliot korszakalkotó műve a 434 soros Átokföldje (1922),
amely az angolszász modernizmus emblematikus alkotása. A mű a szimbolizmus, az expresszionizmus, a
konstruktivizmus és az imagizmus stílusjegyeit ötvözi a
tárgyi költészet alkotói módszerének jegyében.
A mű alaprétegét a Grál-monda és a Halászkirály
legendája adja, amelyet Eliot pesszimista világlátásának megfelelően dolgoz át, beemelve a szövegbe a
buddhizmus, az ókeresztény világlátás, a görög mitológia általa meghatározónak tartott elemeit.
Az Átokföldje szövegvilágában a versbeli beszélő
szinte egybeolvad a mű szerkezeti vázát adó epikus
utazás során megszólaló mitikus alakokkal. Ezen alakok valójában alakmások, akik három, archetipikus
főalaknak feleltethetők meg: a költemény központi alakjának, a Halászkirálynak, a Megváltónak,
valamint az Asszonynak. Az utalásokból montázsszerűen kibontakozó történet a Halászkirály tudatfolyamaként is olvasható, aki, noha tudatában van a
történéseknek, tehetetlen – akárcsak a lelki válságban
élő modern ember. Ezért az Átokföldje világában a
lét egyéni és egyetemes szinten is sivár, terméketlen.
A megváltást, azaz a termékenységet a víz, a költemény egyik központi szimbóluma adhatja.
A halottak temetése a tél képeivel a költemény alaphelyzetét mutatja be: utal a Halászkirály nemzőképtelenségére s a jelen kor szellemi halálára („száraz”,
„kő-szemét”, „iszonyat”). A jósnőnél feltárt lapok előreutalnak a költemény többi szakaszára és az alakmásokra.
Az Egy sakkparti a modern, nagyvárosi emberek közti
lényegi kommunikáció és valódi kapcsolat hiányát
mutatja be. A tragikus létállapotot tovább fokozza a
hatszor ismétlődő, baljós, többértelmű felszólítás:
„ZÁRÓRA URAIM”. A Tűzbeszéd címe egy Buddhaműre utal, amely a test buja vágyait ítéli el – Eliot köl-
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Világirodalom a 20. században

Fogalmak
imagizmus: angolszász avantgárd költészeti mozga-

lom, az elnevezés (image = kép) az intenzív képszerűséget, kifejezésbeli tömörséget előtérbe
helyező alkotásokról kapta nevét
tárgyi költészet: a hagyományos alanyi megszólalást,
a lírai ént háttérbe szorító és a tárgyias látványelemeket előtérbe helyező költészet

A befejező rész (Amit a mennydörgés beszél) a teljes
kiszikkadtság képeivel a világ végső pusztulását vetíti
elő. Ám a zárlatban a Halászkirály alakmásának kérdése („Rendbe hozzam-e legalább saját földjeimet?”) a
megújulásban való reményként olvasható.

„Nem tudunk többé elhelyezkedni az adott keretek között sem a társadalomban, sem a művészetben. Nem
akarunk a régiből újat komponálni.” – írja Kassák Lajos
1922-ben, ugyanabban az évben, amikor Eliot Átokföldje című verse is megjelent. Olvassátok el a verset (a
magyarulbabelben.net címen is megtaláljátok), és fejtsétek ki, hogyan kapcsolható Kassák megállapításaihoz!

Nézz utána!

teménye a a testi együttlétet eredeti értékét és értelmét
vesztett, üres aktusként mutatja be. A vízbefúlásban a
megváltásra lehetőséget adó víz pusztító erőként jelenik meg: a tarot Főníciai Tengerészt ábrázoló lapja
Phlebas alakjában vízbe fúl, így a Megváltó elbukik.

Irány a szöveg!
1. Vizsgáld meg T. S. Eliot Átokföldje című művének mottóját! Milyen konnotatív jelentése ismert Sybilla alakjának

a kultúrtörténetből? Milyen járulékos jelentést ad a mottó, és a mottón belül Sybilla megnyilatkozása a címnek?

2. Vizsgáld meg az Átokföldjében felismerhető modern költői eljárásokat (szimbolista képalkotás, montázstech-

3.
4.
5.

6.
7.
8.

nika, belső monológ, expresszionista stílus)! Melyik részben milyen stíluseszközök, poétikai kifejezőeszközök
meghatározóak, és miért?
Gyűjtsd össze A halottak temetésének visszatérő képeit, természeti elemeit! Melyek a leggyakrabban ismétlődő
elemek? Hogyan kapcsolódnak az első szakasz címéhez?
Hogyan kapcsolódik A halottak temetése 69. sorától az utolsó sorig tartó zárlat a nyitó részhez? Azt is vizsgáld
meg, ki szólhat és kit szólíthat meg a rész utolsó sora („Te! hypocrite lecteur! – mon semblable – mon frère!”)!
Rendezd táblázatba a Halászkirály, a Megváltó és az Asszony szövegben megjelenő alakmásait! Táblázatodban
jelöld, milyen helyzetben, körülmények közt és milyen alakban jelennek meg! Társíts a szövegből ennek megfelelő jelzőket, szövegrészeket az egyes alakmásokhoz!
Milyen járulékos jelentést ad a Sakkparti című rész „ZÁRÓRA URAIM” felszólításához a rész utolsó két sora?
Milyen korábbi olvasmányélményt idéz fel benned?
Hogyan függ össze a költemény alapproblémájával, a terméketlen király termékennyé tételével a Tűzbeszéd
című részben megjelenő együttlétek jellege?
Keresd meg a szövegben a „valószerűtlen” szó előfordulási helyeit! Milyen életérzéshez, élményhez kapcsolódnak?
Kap-e konnotatív jelentéstöbbletet e szó, és mögöttes tartalma az Amit a mennydörgés beszél című záró részben?

dái különösen kedveltek voltak a
Az Artúr király-mondakör és a Szent Grál legen
a preraffaeliták körében. A téma
port,
19. század második felében aktív angol művészcso
Királyidillek című, elbeszélő
yson
Tenn
d
Alfre
korabeli népszerűségét a szigetországban
aeliták egyik vezető művésze, az előző
költeményekből álló ciklusa is fokozta. A preraff
alkotásán is feldolgozta a regéket.
tanévben már megismert Edward Burne-Jones több
ne) nimfa által varázslattal megbű1872–77-es festményén a szerelmes Nimue (Viva
meg. 1881 és 1898 között készült fő
völt és galagonyabokorba zárt Merlint jelenítette
álmát alvó uralkodót ábrázolja, aki
műve, az Artúr király Avalon szigetén az évszázados
rá, visszatér. 1890-ben William
lesz
ége
– a legenda szerint –, ha népének ismét szüks
is & Co. cégtől ebédlője díszítésére.
Knox D’Arcy hat falikárpitot rendelt meg a Morr
mondák epizódjait jelenítették meg.
A szőttesek Tennyson költeményei alapján a Grálkészítette.
A kárpitok terveit Burne-Jones és William Morris
olják a kárpitok, és készíts
Nézz utána, a mondakör mely epizódjait ábráz
ról!
8-10 mondatos összefoglalót a Halászkirály alakjá
1896.
Edward Burne-Jones: Sir Gawain kudarca, 1895–
m
ingha
Birm
ry,
Galle
Birmingham Museum and Art
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A modernség drámairodalmából

Olvasd el!

Szgy. 40–43. oldal

„Anyám fia, kérdezni mért muszáj?”
(Bertolt Brecht: Koldusopera)
A modern dráma Ibsen és Csehov nyomdokain haladt tovább. Idézd fel, hogyan újították meg a műnem
hagyományait! Hogyan viszonyult az újítás az arisztotelészi Poétika műnemi meghatározásához? Mit nevezünk polgári, analitikus, középfajú és szimbolista drámának?

A modern dráma

A huszadik század első felében kialakuló modern dráma közvetlen előzménye Csehov és Ibsen. Az ő „drámaiatlan” és lélektani drámáikkal kezdődött el az a
folyamat, amely az arisztotelészi hármas egység elvén
alapuló klasszicista drámai konvenciók teljes felbomlásához vezetett. A modern dráma a műnem hagyományos alkotóelemeit (dialógus, konfliktus, jellemek és
cselekmény) is újraértelmezi, átalakítja vagy elhagyja.
Az eszmeiség, gondolatiság előtérbe helyezése a dialógusok és a cselekmény háttérbe szorulásával, lírai és
epikus elemek használatával jár. A modern drámák értékrendje viszonylagos, s a hőseik általában nem szokásos „drámai jellemek”. A művek világa – a huszadik
század általános, egzisztenciális-filozófiai bizonytalanságérzetével összhangban – már nem mindig valóságszerű, hanem sok esetben groteszk, abszurd, ironikus
vagy szatirikus. Ennek következtében a modern dráma
előszeretettel nyúlt olyan műfajokhoz (tragikomédia,
bohózat, egyfelvonásosok, burleszk), amelyek korábban az irodalmi kánon peremén helyezkedtek el.
A modern drámák nagy többsége nem könyvdráma,
hanem színpadi előadásra szánt mű. A modern drámairodalom tehát szoros összefüggésben áll a modern színházi művészettel. A modern színház kiemelkedő rendezői a színielőadás erejét a színészi játékra alapozó orosz
Konsztantyin Sztanyiszlavszkij, a színpadtechnikai újítások és szabadtéri előadások bevezetője, az osztrák Max
Reinhardt, valamint a francia avantgárd ikonikus alakja,
a közönséget résztvevőként kezelő Antonin Artaud.

nészek mellett a „szerző”, a „nézők” és maguk a „szerepek” is részt vesznek a drámai cselekményben, sőt a
súgó, a díszletező, a titkár, az ügyelő is mind szerepet
kapnak az előadásban. A hat „szereplő” azért „keres
szerzőt”, hogy színpadra vihessék tragédiájukat, s így
időben kimerevített, állandó tragédiájuk a színpadon
valósággá váljon. A darab világának, a „szereplők” és
a színészek viszonyrendszerének legfőbb jellemzője az
egyéni megismerés és a kölcsönös megértés lehetetlensége. Pirandello célja a színpad, műalkotás, valós
élet egységén alapuló, és a közönséget az alkotás–interpretáció folyamatába bevonó, úgynevezett élő színház megalkotása. A Hat szereplő dramaturgiai újításai
is figyelemre méltóak: a darabban nincsenek jelenetek,
a három, a szövegben külön nem jelölt „felvonást” csupán egy színpadtechnikai megbeszélés, valamint a függöny véletlenszerű legördülése jelzi.

Bertolt Brecht

Pirandello filozofikus beállítódásával szemben a német drámaíró, Bertolt Brecht (1898–1956) munkássága inkább természettudományos megalapozottságú
és pedagógiai célzatú. Brecht legfontosabb újítása az
epikus színház , amelynek legjellemzőbb vonása,
hogy különféle elidegenítő eﬀektusok révén eltá-

Luigi Pirandello

Luigi Pirandello (1867–1936) Szicíliában született.
A számos műfajban alkotó író a Mattia Pascal két élete
című regénnyel vált ismertté. Drámaírói munkássága
különösen jelentős: több mint harminc drámája közül
a Hat szereplő szerzőt keres és a IV. Henrik címűek a
legfontosabbak. Ezen művek fő témája maga a művészet és a színház. A Hat szereplő szerzőt keres (1921)
című tragikomédia leglátványosabb újítása, hogy a szí-

Hegedűs D. Géza (Peacock), Jankovics Péter (Smith felügyelő)
és Király Dániel (Jimmy rendőr) a Koldusopera című színműben,
Vígszínház, A Szputnyik Hajózási Társaság, 2015.
Rendező: Bodó Viktor
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Világirodalom a 20. században
A Koldusopera című műve (1928) John Gay (1685–
1732) kétszáz évvel korábbi, azonos című darabjából
veszi szüzséjét. Ahogy a 18. századi mű a nemesség,
úgy Brecht drámája a kapitalizmus kritikája. A társadalom alján élők világában az ember embernek
farkasa. Az erkölcs és az együttérzés luxus („előbb a
has jön, aztán a morál”), az érzelmek pedig árucikké
silányulnak. S a jómódúak, akik valójában mindezért
felelősek, rá sem mernek nézni a maguk teremtette
szennyre. A háromfelvonásos opera ugyan „happy
enddel” zárul, ám Brecht kezében a boldog befejezés
is társadalomkritikává válik.

Fogalmak
epikus színház: Bertolt Brecht által kialakított drámaírói és szín-

játszási módszer, melynek célja, hogy az elbeszélés szerepének beiktatásával és elidegenítő effektusok alkalmazásával a befogadót értékelő-elemző szemlélővé avassa
elidegenítő effektus: a brechti színház színpadi illúziót megtörő
technikái; ilyenek például: a szereplők a nézőkhöz fordulnak,
korábbi cselekménymozzanatokat játszanak el, dalbetéteket (songokat) énekelnek, a színpadon a látottakat minősítő
feliratok, képek jelennek meg, nem rejtik el a kulisszát

Brecht a 20. századi színjátszás nagy megújítója. Nézz utána, mit jelent, mire szolgál a V-effekt, az általa kidolgozott, ún. epikus színház
kelléke! Gondoljatok vissza az osztályközösség
életéből egy izgalmas és tanulságos eseményre, majd néhányan adjátok elő a hagyományos
drámai színház eszközeivel, majd V-effektek
alkalmazásával! Beszéljétek meg, milyen hatást gyakoroltak rátok az eltérő előadásmódok!

Nézz utána!

volodik a közvetlenül átélhető drámai színház hagyományától. A történetmondást „songok”, korálok,
prológus és a közönséghez intézett monológok tagolják, amelyek megakadályozzák a néző érzelmi bevonódását. Brecht célja ugyanis, hogy a nézőt az objektív
valósággal szembesítse és állásfoglalásra késztesse. Ezzel a törekvéssel állnak összhangban a brechti epikus
drámák alcímeiben olvasható műfajmegjelölések: színmű (Galilei élete, 1939), példázat (A szecsuáni jólélek,
1940) és krónika (Kurázsi mama és gyermekei, 1939).
Brecht művészete a vásári komédiák, a tanmesék és a
távol-keleti színház elemeiből is merít.

Irány a szöveg!
1. Páros munkában hasonlítsátok össze a Hat szereplő szerzőt keres első színésznőjét a Sirály Arkagyinájával.
2.

3.
4.
5.

Milyen párhuzamokat és különbségeket fedeztek fel?
Olvasd el Brecht Koldusopera című darabját (a mek.oszk.hu-n is megtalálod)! Hasonlítsd össze Polly házasságát
bejelentő dalát (1. felvonás, 3. jelenet) a Striciballadával (2. felvonás, 5. jelenet)! Gyűjtsetek szempontokat az
összehasonlításhoz, s ezek alapján keressetek egyezéseket vagy különbségeket!
Keress példákat a kapitalista értékrend, viszonyok, ideálok és intézményrendszer szatírájára Brecht darabjában!
Munkádat táblázatban foglald össze, a szövegből hozott példákkal!
Ábrázold csoportmunkában pókhálóábrával a Koldusopera főbb szereplőinek viszonyát és értékeiket! Találtok-e
valakinél valódi jellemfejlődést?
Rövid esszében vesd össze a mai közszereplők imázsának felépítését és védelmét Penge Mackie-ével!

rth elsősorban szatirikus kéA 18. századi angol festő és grafikus, William Hoga
1731; A léha útja, 1735; Divatos
peivel vált ismertté. Sorozatain (A szajha útja,
erkölcseit állította pellengérre.
házasság, 1743–45) korának társadalmát és annak
ett John Gay Koldusoperájának
Hogarth 1728 és 1731 között hat festményt készít
ények közé tartoznak az angol
utolsó felvonásáról. A képek az első olyan festm
örökítenek meg. A börtönben
ást
művészet történetében, amelyek színházi előad
vezér Macheath-t látjuk, aki
rabló
a
ét,
játszódó jeleneten középen az opera főhős
könyörög börtönőr apjáLucy
ője,
szeret
megbilincselve vár kivégzésére. Balján
Polly próbálja rávenni apját, a
hoz a férfi szabadon bocsátásáért, jobbján felesége,
eath érdekében. A jelenet többi
tisztességtelen ügyvédet, hogy járjon közre Mach
, előkelő nézői, akik – a kor
szereplője nem színész, hanem a színház patrónusai
foglalhattak helyet.
adon
szokásának megfelelően – az előadás alatt a színp
tet látunk?
Mi utal még a festményen arra, hogy színházi jelene

KITEKINTŐ

on

. Tate Gallery, Lond
William Hogarth: Jelenet a Koldusoperából VI., 1731
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Arcképek a 20. század
közepének irodalmából

Olvasd el!

Szgy. 44–50. oldal

„De hát az ember nem arra született, hogy legyőzzék!”
(Ernest Hemingway: Az öreg halász és a tenger)
Ebben a leckében többek között Ernest Hemingway minimalista prózastílusával ismerkedhetsz meg. A fogalom megértéséhez elevenítsd fel, milyen hétköznapi és irodalmi műfajokban kap jelentős szerepet a sűrítés és a tömörség fogalma! Mit nevezünk lakonikus és lapidáris tömörségnek? Jellemezd Csehov, Móricz
Zsigmond és Kosztolányi Dezső egy-egy novelláját a sűrítés és tömörítés alkalmazásának szempontjából!

Mihail Bulgakov

Bulgakov (1891–1940) az orosz
irodalom kiemelkedő regény- és
drámaírója. Főművét, a Mester és
Margaritát tizenkét éven át írta,
politikai okokból csak évtizedekkel
halála után, 1967-ben jelenhetett
meg. A mű főszereplői a Moszkvába érkező Woland professzor – vaMihail Bulgakov
lójában a Sátán –; a Poncius Pilátus
történetén dolgozó Mester, akinek
műve regény a regényben, és apokrif evangéliumként
is értelmezhető, valamint szerelme, Margarita.
A regény két alapvető tere Moszkva és a bibliai
Júdea: ám e két téridő átjárható, egymás mellett
létezik. Mindkét tér eseményei a nagyhéten játszódnak, az elbeszéléstechnikában viszont éles eltérést figyelhetünk meg: a lineáris felépítésű betétregénnyel
szemben a moszkvai történet narrációja szerteágazó,
asszociatív. Mivel Bulgakov munkája önmagát interpretálja, a két regényszál csupán egymás mellett olvasva alkot egységet, s ez a mű befogadójától nagy fokú
nyitottságot kíván.
A polifonikus, összetett mű témája az ember erkölcsi ingatagsága, a jó mibenléte, a rossz értelmezése, a
szeretet hatalmának győzelme és az igaz embereknek
(a Mesternek, Margaritának) Isten által, ám Wolandon
keresztül megadatott nyugalom. Poncius Pilátust pedig a történetét megíró Mester szabadítja meg évezredes nyugtalanságától és gyötrelmétől, amelynek oka a
Bulgakov-mű szerint nem a hitetlenség, hanem minden bűnök legsúlyosabbika, a gyávaság.

Aldous Huxley

Aldous Huxley (1894–1963) angol író és esszéista
legismertebb műve a Szép új világ (1931) című ellenutópia (vagy disztópia), amely mélységes peszszimizmusa ellenére is mulatságos olvasmány: sza-

tíra az emberiség jövőjéről. A történet a 26. századi
Londonban játszódik. Az emberiség döntő többsége
néhány rezervátumban élő maradványlény kivételével egy nagy világállamban él. A határtalan műszaki
fejlődésnek köszönhetően az élet gondtalan „boldogságban”, háborúk és szegénység nélkül telik, de mégis
az elviselhetetlenség benyomását kelti. A társadalom
hierarchikus felépítésű, kasztokra tagolódik, a család
és a természetes reprodukció helyét a fejlett genetikán
alapuló ipari jellegű szaporítás veszi át, az egyedeket
pedig központilag kondicionálják, hogy alkalmasak
legyenek a saját kasztjuk követelte életre.

Ernest Hemingway

A korszak nagy, Nobel-díjas
amerikai írója, Ernest Hemingway (1899–1961) haditudósítóként is dolgozott. Talán
összefüggésbe hozható ezzel,
műveinek minimalista
stílusa. Saját élményeiből táplálkozó regényei írói hitvallásáErnest Hemingway
nak, a jéghegy-elvnek
nek megfelelően a tömör nyelvezet
alatt húzódó mélystruktúra felfejtésére kényszerítik a
befogadót. Legfontosabb művei az első világháború
élményei nyomán született, kiábrándult hangvételű
Búcsú a fegyverektől (1929) és a spanyol polgárháborúnak emléket állító Akiért a harang szól (1940).
Pulitzer-díjas lírai kisregénye, Az öreg halász és
a tenger (1952) életművének csúcsa. A minimalista
történet főszereplője Santiago, egy szegény özvegy
kubai halászember, akit már hónapok óta elkerül
a szerencse. Rajta kívül csak egyetlen egyénített karakter szerepel még a műben: Manolin, a „gyerek”,
Santiago tanítványa, aki gondoskodik a nélkülöző
öregről. Gyakran az ő nézőpontjából látjuk az eseményeket, de az öreg balszerencséje miatt a tengerre
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