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n  „Ha egy köl tő sze mé re hány ják, hogy a dol got nem a va ló ság nak meg fe le -
lően áb rá zol ta, azt vá la szol hat ja, hogy en nek el le né re he lye sen áb rá zol ta.” 

       • Arisz to te lész: Po é ti ka. 1963, Ma gyar He li kon, 112. l.  
 
 
Az irodalmi nyelv 
 
A szép iro da lom a mű vé sze tek egyik ága, a szó mű vé sze te. Min den mű -
vé szet nek van va la mi lyen sa já tos esz kö ze, anya ga. A fes tő pél dá ul szín -
nel és vo nal lal, a szob rász va la mi fé le meg min táz ha tó anyag gal (fa, kő, 
már vány, érc), a ze ne szer ző har mo ni kus sor rend be il lesz tett han gok kal 
fe je zi ki ön ma gát. A szép iro da lom anya ga a nyelv. Az a nyelv, ame lyet 
éle tünk so rán nap mint nap hasz ná lunk. A nyelv olyan jel rend szer, 
amely nek je lei (pl. a sza vak) köz meg egye zés alap ján idéz nek fel tu da -
tunk ban fo gal ma kat, jel cso port jai (pl. a mon da tok) pe dig gon do la to -
kat. A nyel vi jel rend szer te hát nem köz vet le nül hat ér zék szer ve ink re.  
A fest ményt, a szob rot lát juk, a ze ne mű vet hall juk, s gyö nyör kö dünk 
ben ne. Mi vel a szép iro da lom anya ga a nyelv, az iro dal mi művek köz -
vet ve hat nak ránk: bel ső ér zé ke lés út ján kép ze le tünk te rem ti meg tu -
da tunk ban a va ló ság ér zé ki ké pe it. 

A köznyelv és a szép iro da lom ban fel hasz -
nált nyelv szó kész le te és nyelv ta ni rend sze re 
min den ben meg egye zik egy más sal. Ha 
azon ban tü ze te sen meg vizs gál juk egy-egy 
szép iro dal mi al ko tás, pél dá ul egy nép dal 
vagy egy köl te mény szö ve gét, ész re fog juk 
ven ni, hogy az ún. esz té ti kai vagy irodalmi 
nyelv alap ve tő en kü lön bö zik mind a hét köz -
na pi, mind a tá gabb ér te lem ben fel fo gott 
iro da lom (pl. tu do má nyos mű vek, pub li cisz -
ti kai cik kek, tan köny vek) nyelv hasz ná la tá tól.  
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esz té ti ka: a szép pel  
és a mű vé sze tek el mé le -
té vel fog lal ko zó tu do -
mány 
 
szi no ni ma: ro kon ér tel -
mű szó vagy ki fe je zés

Tornyai János (1896–
1936): Bús magyar sors, 
önéletrajz. 1908,  
Tornyai János Múzeum, 
Hódmezővásárhely

 
1.   Az iro dal mi nyelv a köz lő funk ci ón túl olyan sok ré tű ér zel me ket s ezek nél is sok kal ta ösz -

 sze tet tebb él mé nye ket ké pes ki fe jez ni s má sok szá má ra is fel idéz ni, ame lyek kel a köz nyelv 
nem igen tud mit kez de ni. Pró bál juk meg ki fe jez ni nyel vi esz kö zök kel azt az ér zést, hogy 
„szo mo rú va gyok”, pon to sab ban a ma gány ból, az em be ri ár va ság ból fa ka dó bol dog ta lan -
ság ér zé sé nek fáj dal mát! Mennyi vel kö zöl töb bet Tor nyai Já nos fest mé nye? És Jó zsef At ti -
la fény ké pe?  

2.   Ves sük ös  sze a „vigasz tal hatat lan va gyok” és a „kí noz a ma gány” köz lé se ket! Me lyi ket érezzük 
ki fe je zőbb nek? 

3.   Gyűjt sünk szi no ni má kat a „bús” fo ga lom ra! 

FELADATOK
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A köznyelv töb bé-ke vés bé egy ér tel mű. El ső ren dű cél ja az, hogy vi lá go -
san, fél re ér tés nél kül kö zöl je a min den na pi élet tel kap cso la tos gon do la -
to kat. De fi gyel jük meg pél dá ul, ho gyan fe je zi ki a bol dog ta lan ság ér -
zé sét, az el vá lás ból fa ka dó szo mo rú ság, a társ ta lan ma gány igen ma gas 
fo kát egy ősi nép dal s egy mo dern költő, Jó zsef At ti la! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    A két szö veg el ol va sá sa (vagy a nép dal el ének lé se) után azon nal sze -
münk be öt lik az irodalmi nyelv kü lö nös sé ge. Bár az egyes sza vak ön -
ma guk ban gyak ran elő for dul nak a hét köz na pi nyelv ben is, itt azon ban 
olyan kap cso la tok ban sze re pel nek, ame lyek szem ben áll nak min den na -
pi ta pasz ta la ta ink kal, meg za var ják szo ká sos szem lé le tün ket. Is mer jük 
a „kö pö nyeg” szót, a fo gal mat. A kö peny re le het zsi nórt, gom bot te -
tet ni, de nem le het por ból ké szí te ni ilyen ru ha da ra bot, nem le het bú val 
és bá nat tal zsi nó roz tat ni, könny csep pek kel ki gom boz tat ni. Vagy van-e 
a „sem mi nek” „ága”, amin a szív „ül het”? Ho gyan ké pes va cog ni hang -
ta la nul a szív pa rá nyi tes te? 
    Ha eze ket a mon da to kat vis  sza he lyez nénk a köznyelv ke re tei kö zé, 
ér tel met len, za va ros köz lés nek minősül nének. Nem fe jez né nek ki vi lá -
gos, egy ér tel mű gon do la to kat. A mű vé szi nyelv ben – a szö veg össze -

n  Elmegyek, el me gyek, 
    hos  szú út ra me gyek, 
    hos  szú út po rá ból 
    kö pö nye get ve szek. 
 
    Bú val és bá nat tal 
    ki zsi nó roz ta tom, 
    sű rű kön  nye im mel 
    kigom boz tat tatom. 
 
    Fúdd el, jó szél, fúdd el 
    hos  szú út nak po rát, 
    hos  szú út nak po rát, 
    az én szí vem bú ját. 

       • Nép dal

n  A sem mi ágán ül szivem, 
    kis tes te hang ta lan va cog, 
    kö ré je gyűl nek szeli den 
    s né zik, né zik a csil la gok. 

       • Jó zsef At ti la: Re mény te le nül

 
1.   Az idé zett nép dal ban a por ból ké szült kö pö nyeg már mást je lent, mint a tex til ből varrt ru ha -

da rab; a bú ból és bá nat ból lett zsi nór vagy a kön nyc seppekből lett gom bok már nem csak zsi -
nórt és gom bo kat je len te nek; a „bú”, a „bá nat” és a „könny” sem azo nos tel je sen az zal a fo ga -
lom mal, ame lyet min den na pi be szé dünk ben ál ta lá ban hasz ná lunk. Mi lyen je len tés több let tel 
gaz da god tak? 

2.  Ér tel mez zük a „sem mi ága” szó kap cso la tot!

FELADATOK

József Attila  
(1905–1937) Székely hímzésminta,  

18. század

MOHA_09_2019_GL_tordelt3.qxp_MOHACSY_09_1.qxd  2019. 05. 16.  12:16  Page 13



füg gé sé ben – azon ban ér tel met nyer nek, sőt ép pen így tölt he tik csak 
be sze re pü ket: olyan ér zel me ket, gon do la to kat, han gu la to kat, az ér zé -
sek nek, él mé nyek nek olyan gaz dag sá gát, ös  sze tett sé gét fe je zik ki, 
amely re a köz nyelv ben nincs ki fe je zé sünk. 
    Az irodalmi nyelv ben a sza vak, amel lett hogy megőrzik ere de ti je -
len té sü ket is, egyút tal va la mi lyen új je len tés több let tel is gaz da god nak.  
    Első sor ban a lí rai al ko tá sok nyel vé ben a sza vak je len tés ha tá rai el mo -
sód nak, il let ve ki tá gul nak. Az egyes sza vak mást is, töb bet is je len te nek, 
mint a min den na pi be széd ben; a sza vak kép sze rű en vi sel ked nek még 
ak kor is, ha nem tag jai va la me lyik szó kép nek. A sza vak nak ez a több -
let je len té se az egyes mon da tok gon do la ti-han gu la ti tar tal mát is ki tá gít -
ja, meg sok szo roz za. En nek kö vet kez mé nye, hogy a költői nyelv olyan 
bo nyo lult tu dat- és lel ki tar tal mak ki fe je zé sé re ké pes, ame lye ket a hét -
köz na pi nyelv egy sze rű en kép te len kö zöl ni. Ezért is mond ják, hogy az 
iro da lom, a köl té szet a ki mond ha tat lan ki mon dá sa, a meg fo gal maz ha -
tat lan meg fo gal ma zá sa. 
    A szép iro da lom nyel ve min dig át té te les, jel ké pes (szim bo li kus) 
jel rend szer. Az iro da lom más képp mond el min dent, mint ahogy a 
ki ala kult nyel vi kon ven ci ók au to ma tiz mu sa foly tán szo kás. Át té te les -
sé te szik az iro dal mi köz lést a mű al ko tás szo kat lan szó kap cso la tai, szó -
rend jei, mon dat fű zé sei is, mert az ol va só nem tud ja au to ma ti ku san, 
„köz vet le nül” tu do má sul ven ni, ér tel mez ni őket. Az át té te le zés kü lö -

nö sen ha tá sos esz kö zei a köz nyel vi át lag nál 
sű rűb ben előforduló szó ké pek (ha son la tok, 
me ta fo rák, szim bó lu mok stb.). Ezek ugyan is 
olyan bo nyo lult as  szo ci á ci ós te vé keny sé get 
in dí ta nak meg, amelyből csak las san, köz vet -
ve bon ta ko zik ki a je len tés. Az ol va só nak 

érez nie, tud nia kell, hogy a sza vak, mon da tok mö gött rejtőzik va la mi 
több let, va la mi más. A be fo ga dó nak, a műélvezőnek fan tá zi á ra, erőfe-
szítésre, szin te a mű vés  szel va ló al ko tó együtt mű kö dés re van szük sé -
ge ah hoz, hogy az él ményt közvetítő mé lyebb lé nye get föl fe dez ze. 
Min den szép iro dal mi szö veg nek te hát van át té te les, jel ké pes je len té se. 
Ez az ún. több let je len tés egy mű vé szi szö veg nél kü löz he tet len  
is mer te tője gye.➊  
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kon ven ció: ha gyo mány, 
meg szo kás 
 
as  szo ci á ció: kép zet tár sí -
tás; a tu dat ban meg je le -
nő kép ze tek egy más hoz 
kap cso lá sa

➊   Egy szó ról, mon dat ról, egy ki sebb szöve g rés zletről ön ma gá ban nem tud juk el dön te ni, hogy van-e mű vé szi 
je len té se vagy nincs; az az: a szó nak, a mon dat nak ön ma gá ban nincs át té te les je len té se. Mű vé szi több let -
je len tést csak az iro dal mi al ko tás egé szé ben, a szö veg ös  sze füg gés ben (kon tex tus ban) kap a jel vagy jel -
cso port (szó, mon dat stb.).

Ferenczy István  
(1792–1856): 
Pásztorlányka (A Szép 
Mesterségek kezdete). 
1820–22, Magyar Nemzeti 
Galéria, Budapest

 
A jel kép vagy szim bó lum (a gö rög szümbolon je -
len té se: „is mer te tő jegy”) szó kép: va la mely gon do -
la ti tar ta lom, esz me, fo ga lom ér zék le tes kép pel va -
ló ki fe je zé se, he lyet te sí té se.
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Érték és értékelés 
 
A mű vé szi áb rá zo lás tár gya le het az em be ri 
vi lág min den je len sé ge: a rút ép pen úgy, mint 
a szép, a kel le met len és a kel le mes, a vis  sza -
ta szí tó és a von zó. A mű al ko tás ok ér té két 
nem az áb rá zolt va ló ság da rab minősége (ér -
té ke vagy ér ték te len sé ge) dön ti el, ha nem az 
áb rá zo lás si ke res sé ge, a meg for má lás, a meg -
je le ní tés ered mé nyes sé ge.  
    A szer ző a mű al ko tá sá val nem csak igaz 
ké pet nyújt ar ról, amit be mu tat, ha nem ki fe -
je zi, ér zé kel te ti azt a vi szonyt is, amely köz te 
és az áb rá zo lás tár gyá ul szol gá ló va ló ság da rab kö zött lét re jött. A mű al -
ko tás te hát a ma ga sa já tos jel rend sze ré vel nem csak lét re hoz egy meg je -
le ní tett vi lá got, ha nem egé szé ben és rész le te i ben minősíti, ér té ke li is azt. 
    A minősítés alap ja min dig a vi szo nyí tás; a po zi tív ér ték nek min dig 
meg van a ma ga el len pó lu sa, a ne ga tív ér ték (pl. jó – rossz; hasz nos – 
ha szon ta lan; bá tor – gyá va; szép – rút). A két szél ső pont kö zött még 
szá mos fo ko zat le het sé ges. 
    Ha tü ze te sen meg vizs gá ljuk egy mű szövegét, az egyes mon da tok, sőt  
a sza vak is a külön böző minősítésű ér té kek ál lan dó moz gá sát jel zik. S ép -
pen az ér té kek nek ez a fo lya ma tos vál ta ko zá sa, ide-oda vib rá lá sa kelt az 
ol va só ban fe szült sé get, ez biz to sít ja – töb bek kö zött – a mű vé szi ha tást. 
A sza vak, mon da tok ér ték kel va ló telítődése min dig a szö veg ös  sze füg -
gés ered mé nye. Mint hogy az ér té ke lés nem csak a nyel vi ele mek mik ro -
vi lá gá ban, ha nem a szere plők, az ese mé nyek, a mű al ko tás egész vi lá gá -
ban ki fe je zés re jut, a mű al ko tás ok nem csak ah hoz se gí te nek hoz zá, hogy 
meg is mer jük a vi lá got, ha nem ah hoz is, hogy meg ítél jük, ér té kel jük azt.

Az iro dal mi mű vek ben meg je le ní tett ér té kek mi nő -
sége, vál ta ko zá sa, elren deződése alap ján sa já tos  
ér ték szer ke ze tek jön nek lét re. A mű össz   ha tá sát 
meg ha tá ro zó leg fon to sabb ér ték szer ke ze te ket 
esz té ti kai minőségeknek ne vez zük.   
A szép ség esz té ti kai minősége az ural ko dó ab ban  
a mű al ko tás ban, amely ben a po zi tív ér té kek har mo -
ni ku san ér vé nye sül nek, il let ve győ ze del me skednek 
a ne ga tív ér té kek fe lett. A ne ga tív ér té kek túl sú lyát 
lét re ho zó ér ték szer ke zet a szép ség el len té te, a rút 
esz té ti kai minősége.

A MŰVÉSZI HATÁS TITKA 
 
Min den műal ko tás ké pes az em ber ben tar tós, 
mély él ményt kel te ni. Ez a ha tás azon ban függ 
a be fo ga dó élet ko rá tól, ta pasz ta la ta i nak 
összességétől, kul tú rá já tól s nem utol só sor ban 
a mű vé sze tek te rén va ló jár tas sá gá tól. Ezért 
van szük ség olyan is me re tek meg szer zé sé re, 
ame lyek hoz zá se gí te nek az egyes mű vé sze ti 
ágak sa já tos jel rend szer ének meg fej té sé hez. 
Ezt a célt szol gál ja az iro dal mi mű vek kel va ló 
kö zép is ko lai fog lal ko zás is. 
      A be fo ga dás so rán az em ber kép ze le te se -
gít sé gé vel sa ját él mé nye ként éli át a mű ben 

fog lalt él mé nye ket: a mű vé szi al ko tás nem -
csak ér tel münk höz szól, ha nem mé lyen érin ti 
egész ér ze lem vi lá gun kat. A befogadó va ló -
ság gal új ra al kot ja a mű vet. Egy kis túl zás sal 
azt is mond hat juk, hogy a mű vész al ko tó te vé -
keny sé gét vég zi el meg for dí tott sor rend ben: 
az (ti. a mű vész) az egye di élmények ből te -
remt egy új vi lá got, a mű vé szi tár gyat, a be fo -
ga dó pe dig a mű át élé sé vel jut el a mű al ko -
tást ki vál tó él mény hez. 
      A mű vé szi ha tás tit ka ta lán ép pen a külön -
böző ér té kű ma ga tar tás for mák, élet hely ze tek 
át élé sé ben, ezek el fo ga dá sá ban vagy el uta sí -
tá sá ban fedezhető fel.

A töb bi lé nye ges esz té -
ti kai mi nő séggel, sa já tos 
ér ték szer ke zet tel,  
pl. a tra gi kum, a ko mi -
kum, a tra gi ko mi kum,  
a gro teszk, az iró nia fo gal -
má val a kü lön bö ző iro dal -
mi mű vek elem zé se so rán 
fo gunk meg is mer ked ni.
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AZ ÉLMÉNY 
 

Az iga zi mű al ko tás meg ren dít, él ményt 
nyújt, örö met sze rez. Ki sza kít ja az em bert 
min den na pi, szű kös vi lá gá ból; sze mé lyes-
köz vet len vá gyai és lá tás mód ja fö lé eme li,  
s az egyén az egész em be ri ség hez va ló tar to -
zá sá nak felelősségtel jes él mé nyét éli át. Min -
den ér té kes mű vé szi al ko tás olyan vi lág ba  
ve zet, amely ren de zett sé gé vel, belső gaz dag -
sá gá val fe lül múl ja a hét köz na pi éle tet, s ez zel 
rá döb bent ar ra, hogy az élet tar tal ma sabb, 
szebb is le het, mint ami lyen.  
A mű vé szi áb rá zo lás ban az er köl csi leg ne ga tív 
je len sé gek is min dig szük ség kép pen po zi tív 
ha tá sú ak, mert til ta ko zást, el len ál lást éb resz -
te nek. A mű vé szet nek ezt a tes tet-lel ket for -
má ló, megrendítő ha tá sát ne vez zük, Arisz to -
te lész nyo mán, ka tar zis nak. 

Arisz to te lész (Kr. e. 384–322) Po é ti ka cí mű mű vé -
ben a „katharszisz” szót, mely ere de ti leg „tisz tí -
tást”, „meg tisz tu lást”, „en gesz te lést” je lent – a tra -
gé di ák ha tá sá ra al kal maz ta:  
a tra gé dia „…a szerep lők 
cse le ke de te i vel – nem 
pe dig el be szé lés 
út ján – a rész vét 
és a fé le lem ál tal 
éri el az ilyen faj ta 
szenvedélyektől 
va ló meg sza ba du -
lást”.

Arisztotelész. 
Kr. e. 4. századi görög 
bronzszobor római másolata

A SZÓ RA KOZ TA TÓ IRO DA LOM 
 
Nem min den „mű al ko tás nak” van ka tar ti kus 
ha tá sa. Van nak olyan mű for mák, ame lyek az 
al ko tómű vé szet bi zo nyos kül sőleges kel lé -
keivel ren del kez nek, még sem mű vé szi al ko tá -
sok, mert hi ány zik belőlük a tár sa dal mi- 
em be ri vi lág lé nye gét fel tá ró tö rek vés, cél ki -
tű zés. Az ilyen mű vek az ún. „szó ra koz ta tó 
mű vé szet” ter mé kei. A szó ra koz ta tó mű vé -
szet ese té ben a „mű vé szet” szó hasz ná la ta 
csak át vitt, me ta fo ri kus ér te lem ben jo go sult. 
      Iro dal mi mű fa jai kö zül a leg ti pi ku sabb és  
a leg nép sze rűbb a de tek tív re gény, vagy el ter -
jed tebb ne vén a kri mi. Az ural ko dó ér ték faj ta 
ezek ben a mű vek ben az ér de kes ség, nem a 
mű vé szi igaz ság. Né hány órás érdek feszítő szó -
ra ko zást kí ván nak csu pán nyúj ta ni, egy faj ta lo -
gi kai já té kot. Az ér de kes ség nek ez a köz pon ti 
sze re pe te szi a kri mi ro ko ná vá a szó ra koz ta tó 
iro da lom egyéb faj tá it: a ka land re gényt, a tu do -
má nyos-fan tasz ti kus iro da lom al ko tá sa it. 

Az ilyen írás be li ter mé kek ol va sá sa nem ká ros, 
ha tá suk nem rom bo ló, s az ol va sás meg ked -
vel te té se ré vén ve zet het in nen út a mű vé szi 
iro da lom fe lé.

1887-ben egy 28 éves an gol or vos, Arthur Conan 
Doyle (1859–1930) A di let táns de tek tív cí mű  
re gé nyé ben meg je le ní tet te a bra vú ros nyo mo zót, 
Sher lock Holmest. Az óta is ő az archetípusa,  
felül nem múl ha tó ős ké pe min den re gény be li  
de tek tív nek.
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Műnemek és műfajok 
 
Az iro dal mi al ko tá so kat – ha gyo má nyo san – há rom műnem kö ré be 
so rol hat juk: az epi ká ba, a lí rá ba és a drá má ba. 
    A műne meken be lül külön böző mű fa jo kat szo kás meg kü lön böz -
tet ni. Mi vel a mű faj ok tör té ne ti leg ál lan dó an vál toz nak, ala kul nak,  
s ere de ti el ne ve zé sük nem mód sze res osz tá lyo zás ered mé nye, ezért min -
den kor ra és mű re ér vé nyes, egy ér tel mű meg ha tá ro zá so kat ad ni le he -
tet len. 
 
AZ EPIKA 
 
Az epi kai mű vek al ko tó ja is egyé ni sé gé nek 
megfelelően al kot ké pet a va ló ság ról, de köz -
vet len for má ban több nyi re hall gat ar ról, hogy 
mi lyen sze mé lyes in du la to kat, egyé ni vé le mé -
nye ket táp lál ma gá ban az áb rá zolt vi lág dol -
gai felől. A szerzői én csak közvetítő sze re -
pet ját szik a va ló sá gos és az áb rá zolt kül vi lág 
kö zött. A szerző a ma ga ér té ke lé sét, ál lás fog -
la lá sát, egyé ni sé gét a tör té net meg for má lá sá -
ba épí ti be le. 
 
Mű fa jai n Az epi kai mű fa jo kat több fé le szem pont ból le het osz tá lyoz -
ni. A leg ál ta lá no sabb a nagy epi kai és a kis epi kai mű faj ok el kü lö ní té se.  
    A nagy epi ka az éle tet, az énen kí vü li külső va ló sá got rend sze rint 
bo nyo lult ös  sze füg gé se i ben, tér ben, időben ki ter jedt tör té net tel, sok -
olda lú an jel lem zett fő- és mel lék sz ere plőkkel áb rá zol ja (pl. a re gény).  
    A kis epi ka ez zel szem ben a va ló ság nak egy-egy szű kebb rész le tét, 
vo nat ko zá sát ra gad ja meg. Sű rí tet tebb, tö mö rebb áb rá zo lás ra tö rek szik, 
s ke vés szere plőt moz gat. Mű fa jai kö zül a leg fon to sab bak: me se, mon -
da, le gen da, kar co lat, anek do ta, no vel la vagy el be szé lés. 
 
Az epi kai köz lés for mái n Az epi kus mű vek ben a köz lés külön -
böző for mái sze re pel het nek. Az alapvető köz lé si for ma a köz vet len 
szerzői el be szé lés; emel lett a cse lek mény szín te rét és az egyéb tár gyi 
moz za na to kat a le írás, a szere p lők szó be li meg nyi lat ko zá sa it ál ta lá ban 
a di a ló gus köz ve tí ti. Ez utób bi eset ben a szere plők mon da ta it az elbe-
szélő szó sze rint „idé zi”: ezt a köz lé si for mát egye nes be széd nek is 
szo kás ne vez ni. Elő for dul, hogy az elbeszélő a hős sza va it csu pán tar -
tal mi lag „idé zi”, egyes szám har ma dik sze mély ben: en nek függő be -
széd a ha gyo má nyos el ne ve zé se (ilyen kor szük sé ges egy bevezető ige 
és a hogy kötőszó al kal ma zá sa; pl. „…azt mond ta, hogy…”). A szere plők 

Kalliopé, az elbeszélő   
költészet múzsája. Görög 
szobor római másolata

Az epi kai al ko tá sok leg jellemzőbb sa já tos sá ga, 
hogy ben nük – ál ta lá ban – a kül vi lág, a külső va ló -
ság áll az áb rá zo lás kö zép pont já ban, s nem az én, 
a lé lek belső vi lá ga. Alapvetően monologikus for -
má jú ak: te hát egy „elbeszélő” mond ja el az ese -
mény sort, a tör té ne tet. Az elbeszélő mű vek ben is 
le het nek di a ló gu sok (a szere plők pár be szé dei), 
ezek azon ban „idé ze tek”-nek tek in tendők. 
Az epi ká tól eltérő fo ga lom az epi kus ság. Ez az epi -
ká ra jellemző sa já tos sá gok eset le ges (nem meg ha -
tá ro zó) al kal ma zá sát je len ti a má sik két műnem-
hez, a lí rá hoz, il let ve a drá má hoz tar to zó 
al ko tá sok ban.

Az iro dal mi „én” so ha -
sem azo nos ma ra dék ta la -
nul a szerzői én nel. El kép -
zelt, fik tív én csu pán.
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ki nem mon dott gon do la ta it, ér zel me it az epi kai mű vek vagy a belső 
mo no lóg (egyes szám első sze mé lyű ma gán be széd), vagy a sza bad 
függő be széd (más el ne ve zés sel: át élt be széd, át kép ze lé ses stí lus) tech -
ni ká já val je le ní tik meg. A sza bad függő be széd a szerzői el be szé lés ré sze. 
Tu laj don kép pen olyan függő be széd, amely ből hi ány zik a bevezető ige, 
és nincs kötőszó: az elbeszélő szin te ész re vét le nül sik lik át hőse gon do -
la ta i nak, ér zel me i nek – gyak ran egyes szám első sze mé lyű – köz lé sé be. 
    Az írók a mű faj tól, az el be szélt tör té net jel legétől, a kor iro dal mi ki -
fe je zés mód ját jellemző szo ká sok tól, mű vé szi al ka tuk tól stb. füg gően 
kü lön fé le mér ték ben, egy más sal vál to gat va hasz nál ják fel eze ket a köz -
lé si for má kat. Ismétlődésük, vál ta ko zá suk, ará nyuk megfelelő ren det 
és rit must vi het a mű be. 

Jó kai ös  szes mű vei.  
Dísz ki adás.  
Jó kai Mór (1825–1904)  
öt ven éves írói ju bi le u ma 
1894-ben va ló sá gos  
nem ze ti ün nep volt.  
Ek kor kezd ték meg je len -
tet ni összes mű ve i nek  
100 kö te tes ki adá sát.

Epikai művek olvasásakor figyeljünk az alábbiakra! 
 
•     Nem elég egy szer el ol vas ni a művet. A leg el ső el ol va sás kor ma ga  

a tör té net kö ti le az érdek lődésün ket, a be fe je zés re, eset leg va la mi 
csat ta nó ra vá runk. A má so dik vagy több szö ri ol va sás fo lya mán már 
a rész le tek re is job ban tu dunk fi gyel ni. 

•     A műben min den egyes szó nak, mon dat nak fon tos sze re pe van, 
min den ös  sze függ egy más sal. A szerző sem mit sem mond fö lös le -
ge sen, min den ről an  nyit kö zöl, amennyi re szük sé ge van. 

•     Az epikai mű egy meg nem tör tént ese ményt meg tör tént ként ad 
elő. Nem valódi történetről van tehát szó.➊ A tör té net ma ga, 
a szere plők, vi sel ke dé sük, jel le mük, meg nyi lat ko zá sa ik, a szín hely 
stb. csak „je lek” egy bo nyo lult jel rend szer ben, amelyek cél ja egy bi -
zo nyos él mény köz ve tí té se. 

•     A tör té ne t elbeszélője gyak ran a hát tér ben ma rad, az ese mé nyek -
hez nem fűz meg jegy zé se ket, nem ma gya ráz za őket, az ol va só ra 
bíz za az ér tel me zést. Az elbeszélői ma ga tar tás azon ban sok fé le le -
het. Olykor az elbeszélő szin te min dent tu dó mó don ad ja elő a tör -
té ne tet. Eset leg bí rá ló meg jegy zé se ket és el mél ke dé se ket fűz az 
ese mé nyek hez. Le het el fo gult vagy sem le ges, lát szó lag kö zöm bös. 
Sok szor egyes szám első sze mélyben közli az eseményeket,  mintha 
ezek tanúja vagy egyik szereplője lenne.  Az így megszólaló elbe-
szélő esetében nyilvánvalóvá válik, hogy nem azonos a tulajdon-
képpeni íróval mint köznapi emberrel. 

•     Az iro dal mi mű vek ben kö zölt tör té ne tek nem ön ma guk ban vagy 
ön ma guk ért ér de ke sek. A va ló sze rű en előadott, egy sze ri nek fel tün -
te tett ese mé nyek min dig túl mu tat nak ön ma gu kon. Az író va la mi -
lyen ál ta lá no sabb igaz sá got, tör vény sze rű sé get kí ván meg ra gad ni: 
a je len sé gek ben a lé nye get akar ja fel mu tat ni.

➊ Az ún. „igaz tör té ne tek” ál ta lá ban a do ku men tum iro da lom  (em lék irat, 
nap ló, le vél, pub li cisz ti ka stb.) té mái.
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A magyar olvasók  
véleménye szerint (2005)  
Gárdonyi Géza  
Egri csillagok című regénye  
a „Nagy Könyv”. 
A könyvborító Győrfi András 
festőművész munkája (1964)

A LÍ RA 
 
A lí ra műnemébe tar to zó iro dal mi al ko tá sok legfőbb sa já tos sá ga, hogy 
elsődleges té má juk az egyén, az én vi lá ga, a belső lel ki vi lág: az én vá -
la sza a va ló ság bi zo nyos ki hí vá sá ra.  
    A lí ri kus nem a vi lá got je le ní ti meg mű vé ben, ha nem ön ma gát, 
amint ta lál ko zik a va ló ság dol ga i val, s ki fe je zi mind azo kat az ér zel me -
ket és gon do la to kat, ame lyek e ta lál ko zás so rán benne ke let kez tek.  
    A lí rai köl te mény leg több ször ver ses mo no lóg. A lí rai for mák 
ál ta lá ban a rö vid mű faj ok kö ré be tar toz nak, és szük ség sze rű en na -
gyobb tö mör ség gel, sű rí tés sel tük rö zik az em be ri-tár sa dal mi lé nye get, 
az em ber és a va ló ság vi szo nyát. 
 
Mű fa jai n A ha gyo má nyos lí rai mű faj ok (pl. elé gia, óda, him nusz, dal) 
az iro da lom tör té ne te fo lya mán oly nagy mér ték ben vál toz tak tar tal -
mu kat és for má ju kat te kint ve is, hogy fejlődésükkel ta nul má nya ink  
so rán fo ko za to san is mer ke dünk meg. A mo dern lí rai al ko tá sok zö me 
e ha gyo má nyos mű faj ok kö ré be nem so rol ha tó, bár te ma ti kai, hang -
nem be li vagy for mai sa já tos sá ga ik sok szor ha son ló sá got mu tat nak e 
mű fa ji előzményekkel. 

A lírai művek olvasásakor figyeljünk az alábbiakra! 
 
•     A lírai költeményekre fokozottabban érvényes az a tanács, hogy 

nem elég egyszer elolvasni vagy meghallgatni a verset. Olykor csak 
a sokadik elmélyült olvasás után „nyílik ki” a mögöttes tartalom, 
a többletjelentés – legalábbis egy része. 

•     Figyeljük meg, hogy a mindennapi életben is használt szavak mi-
lyen szokatlan kapcsolatba kerülnek egymással! Ezáltal a szavak je-
lentése új árnyalatokkal, tartalmakkal bővül. 

•     A lírai művekben különösen fontos szerepe van a versszöveg látha-
tó és hallható jellegének, hangulatokat, érzelmeket  felidéző szere-
pének. 

•     A szöveg ritmusára, hullámszerű lebegésére, a nyelv „zenéjére” is 
figyelnünk kell. A lí ra ere de ti leg egy  

gö rög hang szer volt

 
Mú zsa, Par nasz -
 szus, ba bér ko szo -
rú, lant – szin tén 
a köl té sze tet  
idé zik. Mit jel ké -
pez nek?

FELADAT

Pegazus, a görög múzsák 
szárnyas lova a költői  
tehetség jelképe
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Melpomené, a tragédia -
költészet múzsája

A DRÁ MA 
 
A drá ma az epi ka és a lí ra mel lett az iro da lom har ma dik műneme.  
A drá mai mű leg több ször a kül vi lág ból me rí tett ese mény sort áb rá -
zol. Az ese mé nye ket, tör té né se ket, a sze rep lők jel le mét, gon do la ta it, 
egy más hoz va ló vi szo nyát az ala kok pár be szé de i ből (di a ló gu sa i ból), 
ma gán be szé de i ből (mo no lóg ja i ból) és tet te i ből is mer jük meg.  
A drá ma író te hát nem el be szél egy tör té ne tet, mint az epi kus, ha nem 
hő se it be szél te ti, cse le ked te ti. 
    A drá mai mű – ke vés ki vé tel től el te kint ve – szín pa di elő adás ra, meg -
te kin tés re szánt al ko tás. Ezért hi ány zik a drá mai mű vek ből a tárgy -
leírás, a táj- és kör nye zet rajz, a kül ső jel lem zés; mind eze ket a rö vid, zá -
ró je les szer zői uta sí tá sok, a dísz le tek, a kel lé kek és a szín pa don lát ha tó 
szí né szek pó tol ják.  
    A drá má nak va ló já ban „ket tős lét for má ja” van. Iro dal mi szem pont -
ból le írt, rög zí tett for má jú szö veg (te hát el is le het ol vas ni), de hogy ez 
élet re kel jen, egy má sik mű vé sze ti ág ra, a szín mű vé szet re, a szín ját szás -
ra van szük sé ge.  
    A szín mű vé szet fo ga lom kö ré be be le tar to zik töb bek kö zött a 
szín ház épü le te, a szín pad tech ni ká ja (sú gó lyuk; kel lé kek, dísz le tek, 
ezek moz ga tá sa), a szí né szi ak ció (cse lek vés, moz gás, gesz tus, mi mi ka 
együt te se) és a dik ció (a drá mai hely zet nek és a meg for mált ala kok nak 
meg fe le lő en el mon dott szö veg) meg a ren de ző: aki ér tel me zi és „szín -
re vi szi” a da ra bot. A szín ját szás nél kü löz he tet len ele me – ter mé sze te -
sen – ma ga a né ző, aki nek a ked vé ért, szó ra koz ta tá sá ra lét re jön a pro -
duk ció.  
    Az eu ró pai drá ma két alap ve tő mű fa ja a tra gé dia és a ko mé dia.  
 
 
 
Mű és be fo ga dó 
 
Az iga zán ér té kes mű al ko tás ok nak tör té nel mi ko ro kat átívelő, ma ra -
dan dó ha tá suk van. Ez zel kap cso lat ban egy lé nye ges kér dés fo gal ma -
zód hat meg min den ki ben: mi a ma gya rá za ta an nak, hogy egy-egy iro -
dal mi al ko tás év szá zad okon át töb bé-ke vés bé in ten zív ha tást tud 
kel te ni? A vá la szok külön bözők le het nek: 
•  A nagy tör té nel mi-tár sa dal mi vál to zá sok el le né re az em ber tu dat- és 

ér ze lem vi lá ga nagy já ban és egé szé ben vál to zat lan ma radt, vagy csak 
igen kis mér ték ben vál to zott. 

•   Ha az iro dal mi mű egy adott pil la nat ban jelen tős, po zi tív funk ci ót 
tölt be az em be ri ség kultúrájában, ak kor ezt az ere de ti – tör té ne ti és 
esz té ti kai – jelen tőségét töb bé már nem ve szí ti el. 
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•   Az iro dal mi al ko tás az em be ri élet nek és tör té ne lem nek olyan ál ta -
lá nos ér vé nyű tör vény sze rű sé ge it, moz za na ta it ra gad ja meg, ame lyek 
hos  szú időn át vál to zat la nul hat nak. 

•  Min den mű al ko tás nak egy szer re több „ré te ge” van, s a külön böző 
ko rok ban min dig más és más ré teg vá lik jelen tőssé, ide ig le ne sen ma -
ga alá ren del ve, de tel je sen so ha el nem nyom va a töb bit.  

•  Ál lan dó an vál to zik a mű ha tá sa, mert e ha tás a mű és az ol va só (be-
fogadó) vi szo nyá nak függ vé nye. A mű ugyan ál lan dó, az ol va só tu -
dat- és ér ze lem vi lá ga vi szont foly to no san vál to zó. 

 

 
1.   Figyeljük meg: Csontváry festményén a táj ele mek csak esz kö zök a jel ké pes mon da ni va ló ki -

fe je zé sé hez. A vi har ban meg té pá zott, ága it elvesztő, gyö ke re i vel még is gör csö sen a föld be 
ka pasz ko dó fa a mű vész el ha gya tott sá gá nak, meg nem ér tett sé gé nek szim bó lu má vá lé nye -
gül át. A ké pet néz ve egy em be ri tra gé dia megdöbben tő él mé nyé ben ré sze sü lünk. Hoz zunk 
ha son ló pél dá kat a kép ző mű vé szet te rü le té ről!

Csontváry Koszt ka Ti va dar (1853–1919): Ma gá nyos céd rus. 1907, Janus Pannonius Múzeum, Pécs

FELADATOK
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2.   Van Gogh szí ne it és for má it asze rint ala kí tot ta, mit ér zett a meg je le ní tett tár gyak kal kap cso -

lat ban. Azt akar ta, hogy má sok is azt érez zék. En nek ér de ké ben el tú loz ta vagy meg is vál toz -
tat ta a tár gyak ké pét. Ol vas suk el, mi in dí tot ta ar ra, hogy szo bá ját vá lassza té má ul!  

      „Ezen a ké pen min dent a szí nek re bí zok: le egy sze rű sí tem őket, hogy ez ál tal emel ke det tebb 
kül sőt köl csö nöz zek a tár gyak nak, me lyek ily mó don a pi he nés, az al vás gon do la tát su gall -
ják. Egy szó val, aki rá néz a kép re, meg pi hen az agya, va gyis in kább a kép ze te. A fa lak hal vány -
li lák. A pad ló desz kák vö rö sek. Az ágy és a szé kek fá ja friss vaj sár ga, a ta ka rók és pár nák egé -
szen hal vány citromzöldek. Az ágy ta ka ró skar lát szí nű. Az ab lak zöld. A to a lett asz tal 
na rancs szí nű, a mos dó tál zöld. Az aj tók li lák. […] A bú tor zat szé les vo na la i nak is ab szo lút nyu -
gal mat kell su gá roz ni uk. Né hány port ré a fa lon, egy tü kör, egy tö rül kö ző, egy-két ru ha da rab. 
A ke ret fe hér lesz – a ké pen nincs fe hér szín. Ezt az en ged ményt meg kell ten nem a ki e rő sza -
kolt nyu ga lo mért.”  

            • Van Gogh le ve le test vér éhez, Theóhoz. Idé zi: E. H. Gombrich: A mű vé szet tör té ne te, Bp., 1978, Gon do lat, 

450. l. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      Ho gyan hat ránk a kép? A ma élő költő, Ke rék Im re így lát ja:  
 
      „A pő rén ki tá rul ko zó 
      sze gény ség rend je. Sem mi 
      hi val gás, ci co ma. 
      En  nyi csak. 
 
      És még is, itt 
      valószínűtlen, ün ne pi 
      fény öm lik el a tár gya kon,”  

            • Van Gogh: A festő szo bá ja Arles-ban 

(A tel jes szö veg: http://home.hu.inter.net/kortars/9912/kereki.htm)

FELADATOK

Vincent Van Gogh 
(1853−1890): Vincent  
szo bá ja Arles-ban. 1888,  
Van Gogh Ala pít vány,  
Amsz ter dam.  
A kép má sik vál to za ta 1889-
ben ké szült, a pá ri zsi Musée 
d’Orsay tu laj do na
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II. FEJEZET 

 
AZ ANTIKVITÁS IRODALMÁBÓL

Érettségi vizsgakövetelmények

Témák Középszint Emelt szint

Életművek

Portrék

Látásmódok

A kortárs irodalomból

Világirodalom Prométheusz-mítosz

Az istenek születése a görög 
mitológiában 
Ráadás, 9. évfolyam:  
Gilgames

Homéroszi eposzok: Iliász, Odüsszeia 
Aiszóposz fabulái

Ráadás, 9. évfolyam: 
Platón: Szókratész  
védőbeszéde

Görög líra: Szimonidész, Szapphó, Alkaiosz, Anakreón

Római költészet: Catullus, Vergilius, Horatius, Ovidius,  
Phaedrus

Vergilius: Aeneis  

Színház- és drámatörténet Az antik színház és színjátszás 
Szophoklész: Antigoné, Oidipusz király (részlet)

Az irodalom határterületei Ráadás, 9. évfolyam: 
Képzőművészet
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A GÖ RÖG KUL TÚ RA JE LEN TŐ SÉ GE 
 
A későbbi év ez re dek eu ró pai gon dol ko dá sá -
nak, mű vé sze té nek meg ha tá ro zó alap ja lett 
az antik (óko ri) gö rög ség kul tú rá ja. Vi lág -
szem lé letük leg na gyobb új don sá ga „az em -
ber fel fe de zé se”. Az a fel is me rés, hogy min den 
élőlény kö zött a leg ha tal ma sabb az em ber; 
ő lett min den dol gok legfőbb mér cé je és vég-
ső cél ja. 
      A ko rai gö rög kul tú ra ezer nyi szál lal kötő-
dik ugyan a ré geb bi ke le ti né pek mű velt sé gé -
hez (ke le ti ere de tű pl. a gö rö gök írá sa is), de 
az át vett elemekből sa já tos, a keletitől elütő 
vi lág ké pet, vi lág szem lé le tet ala kí tot tak ki. 
      A gö rög vi lág em ber köz pon tú sá gá ból kö -
vet ke zett, hogy még leg ha tal ma sabb is te nei -
 ket is em be ri vé sze lí dí tet ték. Mi to ló gi á juk ban 
csak a már le tűnt bar bár múlt em lé kei kö zött 

sze re pel nek a ke gyet le nül pusz tí tó, az em be ri  
mé re te ket meg ha la dó ősistenségek és külön-
böző fé lel me tes ször nyek, akiktől és amelyek-
től vagy az olümposzi hal ha tat la nok, vagy 
nagy sze rű fél is te nek (pl. Hé rak lész) sza ba dí -
tot ták meg az em ber ar cú vi lá got. A gö rög iro -
da lom ban és képzőművészetben nyo ma sincs 
an nak a me rev mo nu men ta li tás nak, amely 
akár a ke le ti (egyip to mi, ba bi ló ni ai) is te nek 
ször nyű fen sé gét, akár a zsi dó Jah ve szi go rú -
sá gát át ha tot ta. Is te ne ik ép pen olya nok, mint 
az em be rek, csu pán a hal ha tat lan ság ban kü -
lön böz nek tőlük. De csak az em be rek kel 
együtt lé tez nek, sőt az em be ri cse lek vé sek ben 
kap ják meg lé te zé sük ér tel mét is. Az antik gö -
rög köl té szet és képzőművészet szülője és té -
má ja mind vé gig a mi to ló gia ma radt, hi szen is -
ten la ko zott min den be rek ben és pa tak ban, 
min den hegy or mon és a ten ge rek mé lyén.

AZ ANTIK GÖ RÖG IRODALOM 
 
 

n   „[A görögök] fe dez ték fel az em be ri test he lyes ará nya it, épü le teik és 
szob ra ik is ak ko rák, amek ko rák nak em ber hez mért épü le tek nek és szob rok -
nak len ni kell; ér zel me ik, vá gya ik és az azo kat ki fe je ző köl tői ké pe ik sem 
men nek túl az em be ri ará nyo kon em ber te len mo nu men ta li tás ba.[…] Ők 
mond ták ki elő ször, hogy az em ber a mér té ke min den nek, és ők mér ték fel 
el ső nek az em be ri dol go kat.”  

       • Szerb An tal: A vi lá gi ro da lom tör té ne te. Bu da pest, 1957. 7. l.

Ko csi haj tók. Rész let  
a Parthe nón frí zé ből 
 
 

 
A Parthenón. Épí tet te Ikti -
nosz és Kallikratész Kr. e. 
447–432 kö zött Pe rik lész 
meg bí zá sá ból

antikvitás: az ókori 
görög és római kor  
(Kr. e. 8. sz. – Kr. u. 5. sz.) 
művészetét, kultúráját, 
szellemét, illetve az eb-
ből eredő hagyományt 
összegző  
fogalom

MOHA_09_2_2019_GL_tordelt3.qxp_MOHACSY_09_2.qxd  2019. 05. 16.  14:56  Page 24



                                                                                                          AZ ANTIK GÖRÖG IRODALOM      25

NYELV ÉS TÁRSADALOM 
 
Az in do eu ró pai nép csa lád hoz tar to zó gö rög 
tör zsek a Kr. e. 3. és 2. év ez red for du ló ja tá ján 
kezd het ték meg, Ázsi á ból ki in dul va, be nyo -
mu lá su kat a Bal kán-fél szi get re. Et ni kai és 
nyel vi ro kon sá guk el le né re sem al kot tak egy -
sé ges né pet. Ak háj, dór, ión, aiol, mürmidón s 
más tör zsek re ta go lód tak. Nyel vük sem volt 
tel je sen egy sé ges: kezdettől fog va sok nyelv -
já rás ra osz lott. Ezek kö zül a leg fon to sab bak a 
dór (Szi mo ni dész, Pindarosz, Theokritosz s 
a  tra gé di ák kar da lai  nak a nyel ve), az aiol 
(Szappho [szaffó] és Alkaiosz [alka josz] köl te -
mé nye i nek nyel ve) s az ión-at ti kai di a lek tu -
sok. Az ión mint mes ter sé ges, sok aiol és at ti -
kai alak kal ke vert iro dal mi nyelv a ho mé ro szi 
epo szok ból is me re tes. Ezen a nyel ven ír ta 
meg Hé ro do tosz is tör té ne ti mű vét. Az at ti kai 
a Kr. e. 5. szá zad tól kezd ve min den más nyelv -
já rást hát tér be szo rí tott. At ti kai nyelv já rás ban 
ír tak: Aisz k hü losz (ajszkhülosz), Szo phok lész 

(szofoklész), Eu ri pi dész, Arisz to pha nész (arisz-
tofanész), Thuküdidész, Xenophón (xenofón), 
Pla tón, Dé mosz the nész és má sok. 
      Év szá zad ok múl va a gö rög tör zsek túl ju -
tot tak a nem zet sé gi tár sa da lom leg utol só 
sza ka szán, s meg in dult az ál lam szer ve zés  
fo lya ma ta. A Kr. e. 1. évezredtől ki sebb- 
na gyobb po li szok, vá ros ál lam ok ala kul tak ki. 
Ezek élén ele in te ki rá lyok áll tak. Később a leg -
több po lisz ban az arisz tok ra ták ra gad ták ma -
guk hoz az ál lam irá nyí tá sát, s lét re jöt tek az 
arisz tok ra ti kus köz tár sa ság ok. 
      A föld bir to kos arisz tok rá ci án kí vül a kis bir -
to kos ok, a bé re sek és a mes ter em be rek tar -
toz tak a sza ba dok kö zé, s egy re na gyobb mé -
re te ket öl tött a rab szol ga tar tás. A va gyon 
gya ra pí tá sá nak és a ha ta lom meg szi lár dí tá sá -
nak legfőbb esz kö ze hos  szú ide ig még a gyar -
ma to sí tó há bo rúk foly ta tá sa ma radt. Később 
kez dett ki ala kul ni a bel ter je sebb, árut is ter-
melő gaz dál ko dás és en nek kö vet kez té ben 
a cse re ke res ke de lem.

 
FELADAT

Tá jé ko zód junk az 
óko ri tér ké pen egy 
mai at lasz se gít sé -
gé vel!

Az ókori  
Görögország  

térképe
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