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Útmutató
a tankönyvben lévő ismeretanyag használatához
A tananyag kifejtése (főszöveg)
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I. FEJEZET

A SZÉPIRODALOM
Érettségi vizsgakövetelmények
Témák

Középszint

Emelt szint

Életművek
Portrék
Látásmódok

Az irodalmi nyelv
Műnemek és műfajok
Mű és befogadó

A kortárs irodalomból
Világirodalom
Színház- és drámatörténet
Az irodalom határterületei

Érték és értékelés
Ráadás, 9. évfolyam:*
Művészet és valóság

A Ráadás, 9. évfolyam című kötet tananyagai ingyenesen elérhetők és felhasználhatók az alábbi
weboldalon: www.kronikanova.hu/raadas09
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n „Ha egy költő szemére hányják, hogy a dolgot nem a valóságnak megfelelően ábrázolta, azt válaszolhatja, hogy ennek ellenére helyesen ábrázolta.”
• Arisztotelész: Poétika. 1963, Magyar Helikon, 112. l.

Az irodalmi nyelv
esztétika: a széppel
és a művészetek elméletével foglalkozó tudomány
szinonima: rokon értelmű szó vagy kifejezés

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

A szépirodalom a művészetek egyik ága, a szó művészete. Minden művészetnek van valamilyen sajátos eszköze, anyaga. A festő például színnel és vonallal, a szobrász valamiféle megmintázható anyaggal (fa, kő,
márvány, érc), a zeneszerző harmonikus sorrendbe illesztett hangokkal
fejezi ki önmagát. A szépirodalom anyaga a nyelv. Az a nyelv, amelyet
életünk során nap mint nap használunk. A nyelv olyan jelrendszer,
amelynek jelei (pl. a szavak) közmegegyezés alapján idéznek fel tudatunkban fogalmakat, jelcsoportjai (pl. a mondatok) pedig gondolatokat. A nyelvi jelrendszer tehát nem közvetlenül hat érzékszerveinkre.
A festményt, a szobrot látjuk, a zeneművet halljuk, s gyönyörködünk
benne. Mivel a szépirodalom anyaga a nyelv, az irodalmi művek közvetve hatnak ránk: belső érzékelés útján képzeletünk teremti meg tudatunkban a valóság érzéki képeit.
A köznyelv és a szépirodalomban felhasznált nyelv szókészlete és nyelvtani rendszere
mindenben megegyezik egymással. Ha
azonban tüzetesen megvizsgáljuk egy-egy
szépirodalmi alkotás, például egy népdal
vagy egy költemény szövegét, észre fogjuk
venni, hogy az ún. esztétikai vagy irodalmi
nyelv alapvetően különbözik mind a hétköznapi, mind a tágabb értelemben felfogott
irodalom (pl. tudományos művek, publicisztikai cikkek, tankönyvek) nyelvhasználatától.

FELADATOK

1. Az irodalmi nyelv a közlő funkción túl olyan sokrétű érzelmeket s ezeknél is sokkalta öszszetettebb élményeket képes kifejezni s mások számára is felidézni, amelyekkel a köznyelv
nemigen tud mit kezdeni. Próbáljuk meg kifejezni nyelvi eszközökkel azt az érzést, hogy
„szomorú vagyok”, pontosabban a magányból, az emberi árvaságból fakadó boldogtalanság érzésének fájdalmát! Mennyivel közöl többet Tornyai János festménye? És József Attila fényképe?
2. Vessük össze a „vigasztalhatatlan vagyok” és a „kínoz a magány” közléseket! Melyiket érezzük
kifejezőbbnek?
3. Gyűjtsünk szinonimákat a „bús” fogalomra!
12
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A köznyelv többé-kevésbé egyértelmű. Elsőrendű célja az, hogy világosan, félreértés nélkül közölje a mindennapi élettel kapcsolatos gondolatokat. De ﬁgyeljük meg például, hogyan fejezi ki a boldogtalanság érzését, az elválásból fakadó szomorúság, a társtalan magány igen magas
fokát egy ősi népdal s egy modern költő, József Attila!
n Elmegyek, elmegyek,
hosszú útra megyek,
hosszú út porából
köpönyeget veszek.

n A semmi ágán ül szivem,
kis teste hangtalan vacog,
köréje gyűlnek szeliden
s nézik, nézik a csillagok.
• József Attila: Reménytelenül

Búval és bánattal
kizsinóroztatom,
sűrű könnyeimmel
kigomboztattatom.
Fúdd el, jó szél, fúdd el
hosszú útnak porát,
hosszú útnak porát,
az én szívem búját.
• Népdal

József Attila
(1905–1937)

Székely hímzésminta,
18. század

A két szöveg elolvasása (vagy a népdal eléneklése) után azonnal szemünkbe ötlik az irodalmi nyelv különössége. Bár az egyes szavak önmagukban gyakran előfordulnak a hétköznapi nyelvben is, itt azonban
olyan kapcsolatokban szerepelnek, amelyek szemben állnak mindennapi tapasztalatainkkal, megzavarják szokásos szemléletünket. Ismerjük
a „köpönyeg” szót, a fogalmat. A köpenyre lehet zsinórt, gombot tetetni, de nem lehet porból készíteni ilyen ruhadarabot, nem lehet búval
és bánattal zsinóroztatni, könnycseppekkel kigomboztatni. Vagy van-e
a „semminek” „ága”, amin a szív „ülhet”? Hogyan képes vacogni hangtalanul a szív parányi teste?
Ha ezeket a mondatokat visszahelyeznénk a köznyelv keretei közé,
értelmetlen, zavaros közlésnek minősülnének. Nem fejeznének ki világos, egyértelmű gondolatokat. A művészi nyelvben – a szöveg összeFELADATOK

1. Az idézett népdalban a porból készült köpönyeg már mást jelent, mint a textilből varrt ruhadarab; a búból és bánatból lett zsinór vagy a könnycseppekből lett gombok már nemcsak zsinórt és gombokat jelentenek; a „bú”, a „bánat” és a „könny” sem azonos teljesen azzal a fogalommal, amelyet mindennapi beszédünkben általában használunk. Milyen jelentéstöbblettel
gazdagodtak?
2. Értelmezzük a „semmi ága” szókapcsolatot!

AZ IRODALMI NYELV
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függésében – azonban értelmet nyernek, sőt éppen így tölthetik csak
be szerepüket: olyan érzelmeket, gondolatokat, hangulatokat, az érzéseknek, élményeknek olyan gazdagságát, összetettségét fejezik ki,
asszociáció: képzettársíamely
re a köznyelvben nincs kifejezésünk.
tás; a tudatban megjeleAz irodalmi nyelvben a szavak, amellett hogy megőrzik eredeti jenő képzetek egymáshoz
kapcsolása
lentésüket is, egyúttal valamilyen új jelentéstöbblettel is gazdagodnak.
Elsősorban a lírai alkotások nyelvében a szavak jelentéshatárai elmosódnak, illetve kitágulnak. Az egyes szavak mást is, többet is jelentenek,
mint a mindennapi beszédben; a szavak képszerűen viselkednek még
akkor is, ha nem tagjai valamelyik szóképnek. A szavaknak ez a többletjelentése az egyes mondatok gondolati-hangulati tartalmát is kitágítja, megsokszorozza. Ennek következménye, hogy a költői nyelv olyan
bonyolult tudat- és lelki tartalmak kifejezésére képes, amelyeket a hétköznapi nyelv egyszerűen képtelen közölni. Ezért is mondják, hogy az
irodalom, a költészet a kimondhatatlan kimondása, a megfogalmazhatatlan megfogalmazása.
A szépirodalom nyelve mindig áttételes, jelképes (szimbolikus)
jelrendszer. Az irodalom másképp mond el mindent, mint ahogy a
Ferenczy István
ki
alakult nyelvi konvenciók automatizmusa folytán szokás. Áttételes(1792–1856):
sé teszik az irodalmi közlést a műalkotás szokatlan szókapcsolatai, szóPásztorlányka (A Szép
Mesterségek kezdete).
rendjei, mondatfűzései is, mert az olvasó nem tudja automatikusan,
1820–22, Magyar Nemzeti
„közvetlenül” tudomásul venni, értelmezni őket. Az áttételezés külöGaléria, Budapest
nösen hatásos eszközei a köznyelvi átlagnál
sűrűbben előforduló szóképek (hasonlatok,
A jelkép vagy szimbólum (a görög szümbolon jemetaforák, szimbólumok stb.). Ezek ugyanis
lentése: „ismertetőjegy”) szókép: valamely gondoolyan bonyolult asszociációs tevékenységet
lati tartalom, eszme, fogalom érzékletes képpel való kifejezése, helyettesítése.
indítanak meg, amelyből csak lassan, közvetve bontakozik ki a jelentés. Az olvasónak
éreznie, tudnia kell, hogy a szavak, mondatok mögött rejtőzik valami
többlet, valami más. A befogadónak, a műélvezőnek fantáziára, erőfeszítésre, szinte a művésszel való alkotó együttműködésre van szüksége ahhoz, hogy az élményt közvetítő mélyebb lényeget fölfedezze.
Minden szépirodalmi szövegnek tehát van áttételes, jelképes jelentése.
Ez az ún. többletjelentés egy művészi szöveg nélkülözhetetlen
ismertetőjegye.➊
konvenció: hagyomány,
megszokás

➊ Egy szóról, mondatról, egy kisebb szövegrészletről önmagában nem tudjuk eldönteni, hogy van-e művészi
jelentése vagy nincs; azaz: a szónak, a mondatnak önmagában nincs áttételes jelentése. Művészi többletjelentést csak az irodalmi alkotás egészében, a szövegösszefüggésben (kontextusban) kap a jel vagy jelcsoport (szó, mondat stb.).
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Érték és értékelés
A művészi ábrázolás tárgya lehet az emberi
Az irodalmi művekben megjelenített értékek minővilág minden jelensége: a rút éppen úgy, mint
sége, váltakozása, elrendeződése alapján sajátos
a szép, a kellemetlen és a kellemes, a visszaértékszerkezetek jönnek létre. A mű összhatását
taszító és a vonzó. A műalkotások értékét
meghatározó legfontosabb értékszerkezeteket
esztétikai minőségeknek nevezzük.
nem az ábrázolt valóságdarab minősége (értéke vagy értéktelensége) dönti el, hanem az
A szépség esztétikai minősége az uralkodó abban
a műalkotásban, amelyben a pozitív értékek harmoábrázolás sikeressége, a megformálás, a megnikusan érvényesülnek, illetve győzedelmeskednek
jelenítés eredményessége.
a negatív értékek felett. A negatív értékek túlsúlyát
A szerző a műalkotásával nemcsak igaz
létrehozó értékszerkezet a szépség ellentéte, a rút
képet nyújt arról, amit bemutat, hanem kifeesztétikai minősége.
jezi, érzékelteti azt a viszonyt is, amely közte
és az ábrázolás tárgyául szolgáló valóságdarab között létrejött. A műal- A többi lényeges esztékotás tehát a maga sajátos jelrendszerével nemcsak létrehoz egy megje- tikai minőséggel, sajátos
lenített világot, hanem egészében és részleteiben minősíti, értékeli is azt. értékszerkezettel,
pl. a tragikum, a komiA minősítés alapja mindig a viszonyítás; a pozitív értéknek mindig kum, a tragikomikum,
megvan a maga ellenpólusa, a negatív érték (pl. jó – rossz; hasznos – a groteszk, az irónia fogalhaszontalan; bátor – gyáva; szép – rút). A két szélső pont között még mával a különböző irodalmi művek elemzése során
számos fokozat lehetséges.
fogunk megismerkedni.
Ha tüzetesen megvizsgáljuk egy mű szövegét, az egyes mondatok, sőt
a szavak is a különböző minősítésű értékek állandó mozgását jelzik. S éppen az értékeknek ez a folyamatos váltakozása, ide-oda vibrálása kelt az
olvasóban feszültséget, ez biztosítja – többek között – a művészi hatást.
A szavak, mondatok értékkel való telítődése mindig a szövegösszefüggés eredménye. Minthogy az értékelés nemcsak a nyelvi elemek mikrovilágában, hanem a szereplők, az események, a műalkotás egész világában kifejezésre jut, a műalkotások nemcsak ahhoz segítenek hozzá, hogy
megismerjük a világot, hanem ahhoz is, hogy megítéljük, értékeljük azt.
A MŰVÉSZI HATÁS TITKA
Minden műalkotás képes az emberben tartós,
mély élményt kelteni. Ez a hatás azonban függ
a befogadó életkorától, tapasztalatainak
összességétől, kultúrájától s nem utolsósorban
a művészetek terén való jártasságától. Ezért
van szükség olyan ismeretek megszerzésére,
amelyek hozzásegítenek az egyes művészeti
ágak sajátos jelrendszerének megfejtéséhez.
Ezt a célt szolgálja az irodalmi művekkel való
középiskolai foglalkozás is.
A befogadás során az ember képzelete segítségével saját élményeként éli át a műben

foglalt élményeket: a művészi alkotás nemcsak értelmünkhöz szól, hanem mélyen érinti
egész érzelemvilágunkat. A befogadó valósággal újraalkotja a művet. Egy kis túlzással
azt is mondhatjuk, hogy a művész alkotótevékenységét végzi el megfordított sorrendben:
az (ti. a művész) az egyedi élményekből teremt egy új világot, a művészi tárgyat, a befogadó pedig a mű átélésével jut el a műalkotást kiváltó élményhez.
A művészi hatás titka talán éppen a különböző értékű magatartásformák, élethelyzetek
átélésében, ezek elfogadásában vagy elutasításában fedezhető fel.
ÉRTÉK ÉS ÉRTÉKELÉS
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AZ ÉLMÉNY
Arisztotelész (Kr. e. 384–322) Poétika című művében a „katharszisz” szót, mely eredetileg „tisztítást”, „megtisztulást”, „engesztelést” jelent – a tragédiák hatására alkalmazta:
a tragédia „…a szereplők
cselekedeteivel – nem
pedig elbeszélés
útján – a részvét
és a félelem által
éri el az ilyenfajta
szenvedélyektől
való megszabadulást”.

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

A SZÓRAKOZTATÓ IRODALOM
Nem minden „műalkotásnak” van katartikus
hatása. Vannak olyan műformák, amelyek az
alkotóművészet bizonyos külsőleges kellékeivel rendelkeznek, mégsem művészi alkotások, mert hiányzik belőlük a társadalmiemberi világ lényegét feltáró törekvés, célkitűzés. Az ilyen művek az ún. „szórakoztató
művészet” termékei. A szórakoztató művészet esetében a „művészet” szó használata
csak átvitt, metaforikus értelemben jogosult.
Irodalmi műfajai közül a legtipikusabb és
a legnépszerűbb a detektívregény, vagy elterjedtebb nevén a krimi. Az uralkodó értékfajta
ezekben a művekben az érdekesség, nem a
művészi igazság. Néhány órás érdekfeszítő szórakozást kívánnak csupán nyújtani, egyfajta logikai játékot. Az érdekességnek ez a központi
szerepe teszi a krimi rokonává a szórakoztató
irodalom egyéb fajtáit: a kalandregényt, a tudományos-fantasztikus irodalom alkotásait.
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Az igazi műalkotás megrendít, élményt
nyújt, örömet szerez. Kiszakítja az embert
mindennapi, szűkös világából; személyesközvetlen vágyai és látásmódja fölé emeli,
s az egyén az egész emberiséghez való tartozásának felelősségteljes élményét éli át. Minden értékes művészi alkotás olyan világba
vezet, amely rendezettségével, belső gazdagságával felülmúlja a hétköznapi életet, s ezzel
rádöbbent arra, hogy az élet tartalmasabb,
szebb is lehet, mint amilyen.
A művészi ábrázolásban az erkölcsileg negatív
jelenségek is mindig szükségképpen pozitív
hatásúak, mert tiltakozást, ellenállást ébresztenek. A művészetnek ezt a testet-lelket formáló, megrendítő hatását nevezzük, Arisztotelész nyomán, katarzisnak.

Az ilyen írásbeli termékek olvasása nem káros,
hatásuk nem romboló, s az olvasás megkedveltetése révén vezethet innen út a művészi
irodalom felé.

1887-ben egy 28 éves angol orvos, Arthur Conan
Doyle (1859–1930) A dilettáns detektív című
regényében megjelenítette a bravúros nyomozót,
Sherlock Holmest. Azóta is ő az archetípusa,
felül nem múlható ősképe minden regénybeli
detektívnek.
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Műnemek és műfajok
Az irodalmi alkotásokat – hagyományosan – három műnem körébe
sorolhatjuk: az epikába, a lírába és a drámába.
A műnemeken belül különböző műfajokat szokás megkülönböztetni. Mivel a műfajok történetileg állandóan változnak, alakulnak,
s eredeti elnevezésük nem módszeres osztályozás eredménye, ezért minden korra és műre érvényes, egyértelmű meghatározásokat adni lehetetlen.
AZ EPIKA
Az epikai művek alkotója is egyéniségének
megfelelően alkot képet a valóságról, de közvetlen formában többnyire hallgat arról, hogy
milyen személyes indulatokat, egyéni véleményeket táplál magában az ábrázolt világ dolgai felől. A szerzői én csak közvetítő szerepet játszik a valóságos és az ábrázolt külvilág
között. A szerző a maga értékelését, állásfoglalását, egyéniségét a történet megformálásába építi bele.

Az epikai alkotások legjellemzőbb sajátossága,
hogy bennük – általában – a külvilág, a külső valóság áll az ábrázolás középpontjában, s nem az én,
a lélek belső világa. Alapvetően monologikus formájúak: tehát egy „elbeszélő” mondja el az eseménysort, a történetet. Az elbeszélő művekben is
lehetnek dialógusok (a szereplők párbeszédei),
ezek azonban „idézetek”-nek tekintendők.
Az epikától eltérő fogalom az epikusság. Ez az epikára jellemző sajátosságok esetleges (nem meghatározó) alkalmazását jelenti a másik két műnemhez, a lírához, illetve a drámához tartozó
alkotásokban.

Műfajai n Az epikai műfajokat többféle szempontból lehet osztályozni. A legáltalánosabb a nagyepikai és a kisepikai műfajok elkülönítése.
A nagyepika az életet, az énen kívüli külső valóságot rendszerint
bonyolult összefüggéseiben, térben, időben kiterjedt történettel, sokoldalúan jellemzett fő- és mellékszereplőkkel ábrázolja (pl. a regény).
A kisepika ezzel szemben a valóságnak egy-egy szűkebb részletét,
vonatkozását ragadja meg. Sűrítettebb, tömörebb ábrázolásra törekszik,
s kevés szereplőt mozgat. Műfajai közül a legfontosabbak: mese, monda, legenda, karcolat, anekdota, novella vagy elbeszélés.
Az epikai közlés formái n Az epikus művekben a közlés különböző formái szerepelhetnek. Az alapvető közlési forma a közvetlen
szerzői elbeszélés; emellett a cselekmény színterét és az egyéb tárgyi
mozzanatokat a leírás, a szereplők szóbeli megnyilatkozásait általában
a dialógus közvetíti. Ez utóbbi esetben a szereplők mondatait az elbeszélő szó szerint „idézi”: ezt a közlési formát egyenes beszédnek is
szokás nevezni. Előfordul, hogy az elbeszélő a hős szavait csupán tartalmilag „idézi”, egyes szám harmadik személyben: ennek függő beszéd a hagyományos elnevezése (ilyenkor szükséges egy bevezető ige
és a hogy kötőszó alkalmazása; pl. „…azt mondta, hogy…”). A szereplők
MŰNEMEK ÉS MŰFAJOK

Kalliopé, az elbeszélő
költészet múzsája. Görög
szobor római másolata
Az irodalmi „én” sohasem azonos maradéktalanul a szerzői énnel. Elképzelt, fiktív én csupán.
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ki nem mondott gondolatait, érzelmeit az epikai művek vagy a belső
monológ (egyes szám első személyű magánbeszéd), vagy a szabad
függő beszéd (más elnevezéssel: átélt beszéd, átképzeléses stílus) technikájával jelenítik meg. A szabad függő beszéd a szerzői elbeszélés része.
Tulajdonképpen olyan függő beszéd, amelyből hiányzik a bevezető ige,
és nincs kötőszó: az elbeszélő szinte észrevétlenül siklik át hőse gondolatainak, érzelmeinek – gyakran egyes szám első személyű – közlésébe.
Az írók a műfajtól, az elbeszélt történet jellegétől, a kor irodalmi kifejezésmódját jellemző szokásoktól, művészi alkatuktól stb. függően
különféle mértékben, egymással váltogatva használják fel ezeket a közlési formákat. Ismétlődésük, váltakozásuk, arányuk megfelelő rendet
és ritmust vihet a műbe.
Epikai művek olvasásakor figyeljünk az alábbiakra!
•

•
Jókai összes művei.
Díszkiadás.
Jókai Mór (1825–1904)
ötvenéves írói jubileuma
1894-ben valóságos
nemzeti ünnep volt.
Ekkor kezdték megjelentetni összes műveinek
100 kötetes kiadását.

•

•

•

Nem elég egyszer elolvasni a művet. A legelső elolvasáskor maga
a történet köti le az érdeklődésünket, a befejezésre, esetleg valami
csattanóra várunk. A második vagy többszöri olvasás folyamán már
a részletekre is jobban tudunk figyelni.
A műben minden egyes szónak, mondatnak fontos szerepe van,
minden összefügg egymással. A szerző semmit sem mond fölöslegesen, mindenről annyit közöl, amennyire szüksége van.
Az epikai mű egy meg nem történt eseményt megtörténtként ad
elő. Nem valódi történetről van tehát szó.➊ A történet maga,
a szereplők, viselkedésük, jellemük, megnyilatkozásaik, a színhely
stb. csak „jelek” egy bonyolult jelrendszerben, amelyek célja egy bizonyos élmény közvetítése.
A történet elbeszélője gyakran a háttérben marad, az eseményekhez nem fűz megjegyzéseket, nem magyarázza őket, az olvasóra
bízza az értelmezést. Az elbeszélői magatartás azonban sokféle lehet. Olykor az elbeszélő szinte mindent tudó módon adja elő a történetet. Esetleg bíráló megjegyzéseket és elmélkedéseket fűz az
eseményekhez. Lehet elfogult vagy semleges, látszólag közömbös.
Sokszor egyes szám első személyben közli az eseményeket, mintha
ezek tanúja vagy egyik szereplője lenne. Az így megszólaló elbeszélő esetében nyilvánvalóvá válik, hogy nem azonos a tulajdonképpeni íróval mint köznapi emberrel.
Az irodalmi művekben közölt történetek nem önmagukban vagy
önmagukért érdekesek. A valószerűen előadott, egyszerinek feltüntetett események mindig túlmutatnak önmagukon. Az író valamilyen általánosabb igazságot, törvényszerűséget kíván megragadni:
a jelenségekben a lényeget akarja felmutatni.

➊ Az ún. „igaz történetek” általában a dokumentumirodalom (emlékirat,
napló, levél, publicisztika stb.) témái.
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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 LÍRA
A líra műnemébe tartozó irodalmi alkotások legfőbb sajátossága, hogy
elsődleges témájuk az egyén, az én világa, a belső lelki világ: az én válasza a valóság bizonyos kihívására.
A lírikus nem a világot jeleníti meg művében, hanem önmagát,
amint találkozik a valóság dolgaival, s kifejezi mindazokat az érzelmeket és gondolatokat, amelyek e találkozás során benne keletkeztek.
A lírai költemény legtöbbször verses monológ. A lírai formák
általában a rövid műfajok körébe tartoznak, és szükségszerűen nagyobb tömörséggel, sűrítéssel tükrözik az emberi-társadalmi lényeget,
az ember és a valóság viszonyát.
Műfajai n A hagyományos lírai műfajok (pl. elégia, óda, himnusz, dal)
az irodalom története folyamán oly nagy mértékben változtak tartalmukat és formájukat tekintve is, hogy fejlődésükkel tanulmányaink
során fokozatosan ismerkedünk meg. A modern lírai alkotások zöme
e hagyományos műfajok körébe nem sorolható, bár tematikai, hangnembeli vagy formai sajátosságaik sokszor hasonlóságot mutatnak e
műfaji előzményekkel.

Pegazus, a görög múzsák
szárnyas lova a költői
tehetség jelképe

FELADAT

Múzsa, Parnaszszus, babérkoszorú, lant – szintén
a költészetet
idézik. Mit jelképeznek?

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 milyen szokatlan kapcsolatba kerülnek egymással! Ezáltal a szavak jelentése új árnyalatokkal, tartalmakkal bővül.
A lírai művekben különösen fontos szerepe van a versszöveg látható és hallható jellegének, hangulatokat, érzelmeket felidéző szerepének.
A szöveg ritmusára, hullámszerű lebegésére, a nyelv „zenéjére” is
figyelnünk kell.

MŰNEMEK ÉS MŰFAJOK

A líra eredetileg egy
görög hangszer volt
19
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A DRÁMA

Melpomené, a tragédiaköltészet múzsája

A dráma az epika és a líra mellett az irodalom harmadik műneme.
A drámai mű legtöbbször a külvilágból merített eseménysort ábrázol. Az eseményeket, történéseket, a szereplők jellemét, gondolatait,
egymáshoz való viszonyát az alakok párbeszédeiből (dialógusaiból),
magánbeszédeiből (monológjaiból) és tetteiből ismerjük meg.
A drámaíró tehát nem elbeszél egy történetet, mint az epikus, hanem
hőseit beszélteti, cselekedteti.
A drámai mű – kevés kivételtől eltekintve – színpadi előadásra, megtekintésre szánt alkotás. Ezért hiányzik a drámai művekből a tárgyleírás, a táj- és környezetrajz, a külső jellemzés; mindezeket a rövid, zárójeles szerzői utasítások, a díszletek, a kellékek és a színpadon látható
színészek pótolják.
A drámának valójában „kettős létformája” van. Irodalmi szempontból leírt, rögzített formájú szöveg (tehát el is lehet olvasni), de hogy ez
életre keljen, egy másik művészeti ágra, a színművészetre, a színjátszásra van szüksége.
A színművészet fogalomkörébe beletartozik többek között a
színház épülete, a színpad technikája (súgólyuk; kellékek, díszletek,
ezek mozgatása), a színészi akció (cselekvés, mozgás, gesztus, mimika
együttese) és a dikció (a drámai helyzetnek és a megformált alakoknak
megfelelően elmondott szöveg) meg a rendező: aki értelmezi és „színre viszi” a darabot. A színjátszás nélkülözhetetlen eleme – természetesen – maga a néző, akinek a kedvéért, szórakoztatására létrejön a produkció.
Az európai dráma két alapvető műfaja a tragédia és a komédia.

Mű és befogadó
Az igazán értékes műalkotásoknak történelmi korokat átívelő, maradandó hatásuk van. Ezzel kapcsolatban egy lényeges kérdés fogalmazódhat meg mindenkiben: mi a magyarázata annak, hogy egy-egy irodalmi alkotás évszázadokon át többé-kevésbé intenzív hatást tud
kelteni? A válaszok különbözők lehetnek:
• A nagy történelmi-társadalmi változások ellenére az ember tudat- és
érzelemvilága nagyjában és egészében változatlan maradt, vagy csak
igen kis mértékben változott.
• Ha az irodalmi mű egy adott pillanatban jelentős, pozitív funkciót
tölt be az emberiség kultúrájában, akkor ezt az eredeti – történeti és
esztétikai – jelentőségét többé már nem veszíti el.
20
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• Az irodalmi alkotás az emberi életnek és történelemnek olyan általános érvényű törvényszerűségeit, mozzanatait ragadja meg, amelyek
hosszú időn át változatlanul hatnak.
• Minden műalkotásnak egyszerre több „rétege” van, s a különböző
korokban mindig más és más réteg válik jelentőssé, ideiglenesen maga alá rendelve, de teljesen soha el nem nyomva a többit.
• Állandóan változik a mű hatása, mert e hatás a mű és az olvasó (befogadó) viszonyának függvénye. A mű ugyan állandó, az olvasó tudat- és érzelemvilága viszont folytonosan változó.

FELADATOK

1. Figyeljük meg: Csontváry festményén a tájelemek csak eszközök a jelképes mondanivaló kifejezéséhez. A viharban megtépázott, ágait elvesztő, gyökereivel mégis görcsösen a földbe
kapaszkodó fa a művész elhagyatottságának, meg nem értettségének szimbólumává lényegül át. A képet nézve egy emberi tragédia megdöbbentő élményében részesülünk. Hozzunk
hasonló példákat a képzőművészet területéről!

Csontváry Kosztka Tivadar (1853–1919): Magányos cédrus. 1907, Janus Pannonius Múzeum, Pécs

MŰ ÉS BEFOGADÓ
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FELADATOK

2. Van Gogh színeit és formáit aszerint alakította, mit érzett a megjelenített tárgyakkal kapcsolatban. Azt akarta, hogy mások is azt érezzék. Ennek érdekében eltúlozta vagy meg is változtatta a tárgyak képét. Olvassuk el, mi indította arra, hogy szobáját válassza témául!
„Ezen a képen mindent a színekre bízok: leegyszerűsítem őket, hogy ezáltal emelkedettebb
külsőt kölcsönözzek a tárgyaknak, melyek ily módon a pihenés, az alvás gondolatát sugallják. Egyszóval, aki ránéz a képre, megpihen az agya, vagyis inkább a képzete. A falak halványlilák. A padlódeszkák vörösek. Az ágy és a székek fája friss vajsárga, a takarók és párnák egészen halvány citromzöldek. Az ágytakaró skarlátszínű. Az ablak zöld. A toalettasztal
narancsszínű, a mosdótál zöld. Az ajtók lilák. […] A bútorzat széles vonalainak is abszolút nyugalmat kell sugározniuk. Néhány portré a falon, egy tükör, egy törülköző, egy-két ruhadarab.
A keret fehér lesz – a képen nincs fehér szín. Ezt az engedményt meg kell tennem a kierőszakolt nyugalomért.”
• Van Gogh levele testvéréhez, Theóhoz. Idézi: E. H. Gombrich: A művészet története, Bp., 1978, Gondolat,
450. l.

Vincent Van Gogh
(1853−1890): Vincent
szobája Arles-ban. 1888,
Van Gogh Alapítvány,
Amszterdam.
A kép másik változata 1889ben készült, a párizsi Musée
d’Orsay tulajdona

Hogyan hat ránk a kép? A ma élő költő, Kerék Imre így látja:
„A pőrén kitárulkozó
szegénység rendje. Semmi
hivalgás, cicoma.
Ennyi csak.
És mégis, itt
valószínűtlen, ünnepi
fény ömlik el a tárgyakon,”
• Van Gogh: A festő szobája Arles-ban
(A teljes szöveg: http://home.hu.inter.net/kortars/9912/kereki.htm)
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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 irodalom határterületei

Az antik színház és színjátszás
Szophoklész: Antigoné, Oidipusz király (részlet)
Ráadás, 9. évfolyam:
Képzőművészet
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AZ ANTIK GÖRÖG IRODALOM
antikvitás: az ókori
görög és római kor
(Kr. e. 8. sz. – Kr. u. 5. sz.)
művészetét, kultúráját,
szellemét, illetve az ebből eredő hagyományt
összegző
fogalom

n „[A görögök] fedezték fel az emberi test helyes arányait, épületeik és
szobraik is akkorák, amekkoráknak emberhez mért épületeknek és szobroknak lenni kell; érzelmeik, vágyaik és az azokat kifejező költői képeik sem
mennek túl az emberi arányokon embertelen monumentalitásba.[…] Ők
mondták ki először, hogy az ember a mértéke mindennek, és ők mérték fel
elsőnek az emberi dolgokat.”
• Szerb Antal: A világirodalom története. Budapest, 1957. 7. l.

A GÖRÖG KULTÚRA JELENTŐSÉGE
A későbbi évezredek európai gondolkodásának, művészetének meghatározó alapja lett
az antik (ókori) görögség kultúrája. Világszemléletük legnagyobb újdonsága „az ember felfedezése”. Az a felismerés, hogy minden
élőlény között a leghatalmasabb az ember;
ő lett minden dolgok legfőbb mércéje és végső célja.
A korai görög kultúra ezernyi szállal kötődik ugyan a régebbi keleti népek műveltségéhez (keleti eredetű pl. a görögök írása is), de
az átvett elemekből sajátos, a keletitől elütő
világképet, világszemléletet alakítottak ki.
A görög világ emberközpontúságából következett, hogy még leghatalmasabb isteneiket is emberivé szelídítették. Mitológiájukban
csak a már letűnt barbár múlt emlékei között

szerepelnek a kegyetlenül pusztító, az emberi
méreteket meghaladó ősistenségek és különböző félelmetes szörnyek, akiktől és amelyektől vagy az olümposzi halhatatlanok, vagy
nagyszerű félistenek (pl. Héraklész) szabadították meg az emberarcú világot. A görög irodalomban és képzőművészetben nyoma sincs
annak a merev monumentalitásnak, amely
akár a keleti (egyiptomi, babilóniai) istenek
szörnyű fenségét, akár a zsidó Jahve szigorúságát áthatotta. Isteneik éppen olyanok, mint
az emberek, csupán a halhatatlanságban különböznek tőlük. De csak az emberekkel
együtt léteznek, sőt az emberi cselekvésekben
kapják meg létezésük értelmét is. Az antik görög költészet és képzőművészet szülője és témája mindvégig a mitológia maradt, hiszen isten lakozott minden berekben és patakban,
minden hegyormon és a tengerek mélyén.

Kocsihajtók. Részlet
a Parthenón frízéből

A Parthenón. Építette Iktinosz és Kallikratész Kr. e.
447–432 között Periklész
megbízásából
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NYELV ÉS TÁRSADALOM
Az indoeurópai népcsaládhoz tartozó görög
törzsek a Kr. e. 3. és 2. évezred fordulója táján
kezdhették meg, Ázsiából kiindulva, benyomulásukat a Balkán-félszigetre. Etnikai és
nyelvi rokonságuk ellenére sem alkottak egységes népet. Akháj, dór, ión, aiol, mürmidón s
más törzsekre tagolódtak. Nyelvük sem volt
teljesen egységes: kezdettől fogva sok nyelvjárásra oszlott. Ezek közül a legfontosabbak a
dór (Szimonidész, Pindarosz, Theokritosz s
a tragédiák kardalainak a nyelve), az aiol
(Szappho [szaffó] és Alkaiosz [alkajosz] költeményeinek nyelve) s az ión-attikai dialektusok. Az ión mint mesterséges, sok aiol és attikai alakkal kevert irodalmi nyelv a homéroszi
eposzokból ismeretes. Ezen a nyelven írta
meg Hérodotosz is történeti művét. Az attikai
a Kr. e. 5. századtól kezdve minden más nyelvjárást háttérbe szorított. Attikai nyelvjárásban
írtak: Aiszkhülosz (ajszkhülosz), Szophoklész

(szofoklész), Euripidész, Arisztophanész (arisztofanész), Thuküdidész, Xenophón (xenofón),
Platón, Démoszthenész és mások.
Évszázadok múlva a görög törzsek túljutottak a nemzetségi társadalom legutolsó
szakaszán, s megindult az államszervezés
folyamata. A Kr. e. 1. évezredtől kisebbnagyobb poliszok, városállamok alakultak ki.
Ezek élén eleinte királyok álltak. Később a legtöbb poliszban az arisztokraták ragadták magukhoz az állam irányítását, s létrejöttek az
arisztokratikus köztársaságok.
A földbirtokos arisztokrácián kívül a kisbirtokosok, a béresek és a mesteremberek tartoztak a szabadok közé, s egyre nagyobb méreteket öltött a rabszolgatartás. A vagyon
gyarapításának és a hatalom megszilárdításának legfőbb eszköze hosszú ideig még a gyarmatosító háborúk folytatása maradt. Később
kezdett kialakulni a belterjesebb, árut is termelő gazdálkodás és ennek következtében
a cserekereskedelem.

FELADAT

Tájékozódjunk az
ókori térképen egy
mai atlasz segítségével!

Az ókori
Görögország
térképe

AZ ANTIK GÖRÖG IRODALOM
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