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TANKÖNYVHASZNÁLAT

Kedves Tanuló!
Érdemes tudatosítanod, hogy az irodalom tantárgy 
olyan ismeretrendszert közvetít, olyan készségeket és 
képességeket fejleszt, amelyeknek a többi tantárgy 
tanulására, illetve a személyiség fejlődésére nézve is 
meghatározó jelentősége van. A szövegértés és szöveg-
alkotás hangsúlyos volta, a társas tanulási helyzetek 
lehetősége miatt a tantárgynak kitüntetett szerepe 
van a gondolkodási, nyelvi-kommunikációs és szoci-
ális kompetenciák1 fejlesztésében. Az irodalomtanu-
lás tartalmai: az olvasói tapasztalatokra és élményekre 
épülő műismeret, a művelődéstörténeti és irodalom-
történeti műveltség, az irodalomelmélet, valamint 
széles körű képesség- és készségkibontakoztatás.

Irodalomtankönyved a jelentést az olvasó és a 
mű párbeszédében alakuló, változó és változatok-
ban élő képződménynek tekinti. Ezért az olvasási 
folyamatokban rád, a befogadóra és tanulótár saidra, 
a befogadók közösségére összpontosít. Jól használ-
ható értelmezői-tanulási stratégiákat és írásmodel-
leket kínál, hatékonyan készít fel a közép- vagy 
emelt szintű érettségi vizsgára. Ennél is fontosabb 
azonban, hogy támogat az értő olvasóvá, alkotóké-
pes íróvá, együttműködő, sikeres és felelős felnőtté 
válásban. Ahhoz azonban, hogy mindezt elérd, a te 
döntésedre, kitartó munkádra, elkötelezettségedre 
is szükség van.

A tankönyvi szövegek tanulási-művelődési 
 folyamatban betöltött szerepének bemutatása

Fogalmak, ábrák. Az irodalomelméleti, stiliszti-
kai, retorikai, verstani fogalmak, táblázatok,
szemléltető ábrák segítik tanulási-megértési folya-
mataidat. Nem megtanulásra, hanem tanulmá-
nyozásra, gondolkodásra, felhasználásra valók.
Például a műfaji fogalmakat kódként működtet-
heted az értelmezéskor, még akkor is, ha tartal-
muk történetileg változik. A jó olvasónak már
olvasás előtt vannak előfeltevései a szövegről.
Tudja, hogy egy adott műnemhez tartozó, adott
műfajban megírt alkotás olvasásakor milyen
szempontokra kell fi gyelnie. Vagyis a használatké-
pes fogalomtudás az irodalomértés és az iroda-
lomról való szakszerű beszéd fontos előfeltétele.

Kiegészítő szövegek. A főszövegekkel sokrétű párbe-
szédbe lépő szépirodalmi és nem irodalmi szövegek, 
valamint a hozzájuk kapcsolódó feladatok. Választási 
lehetőséget kínálnak, utakat nyitnak a kortárs művek 
felé, amivel oldják az időrendet. Összekapcsolják az 
idegen múltat az ismerős jelennel. A kiegészítő szöve-
gek között szerepelnek ismeretbővítő, ismeretközlő és 
műértelmező szövegek. Lehetővé teszik az egyéni 
haladást, a diff erenciált tanulást és fejlesztést. Szolgál-
hatják a tanultak, olvasottak további kiterjesztését, 
újabb olvasmányok megismerését. 

Irodalmi művek szövegei, szövegrészletei. A Nem-
zeti alaptanterv (2012), a kerettantervi szabá -
lyozások (2012) és az érettségi vizsga kimeneti 
követelményei alapján válogatott szépirodalmi ol-
vasmá nyok, illetve részleteik. Az olvasmányok 
meghatározóan az irodalom történeti korszakait 
(korstílusait, stílusirányzatait) követő rendbe illesz-
kednek. Fontos, de nem kizárólagos cél a mérték-
adó (kanonikus) művekről való olvasói tapaszta-
lat szerzése, a világ- és önértésünk kereteit képező 
európai és a magyar irodalmi-kulturális hagyo-
mány megismerése, megértése és elsajátítása. 

Ismeretközlő és értelmező szöveg

Változatos szövegegyüttes. Vannak köztük az előfel-
tétel-tudást megteremtő korszakbevezetők és mű-
veltségbővítő szövegek. Vannak irodalomtudósoktól, 
irodalomtörténészektől vett, a ráhangolódást vagy a 
refl ektálást segítő idézetek, és vannak olvasmányo-
kat értelmező, értelmezési lehetőségeket kínáló szö-
vegek is. Ez utóbbiak nem megtanulásra, inkább az 
órai vagy otthoni értelmezést követő, visszatekintő 
refl ektálásra vannak szánva. Ugyanakkor mintát ad-
nak az irodalomról való szakszerű beszédre is.

1 A kompetencia nem a képesség rokon értelmű kifejezése (skill), hanem képesség (ability) összetett feladatok adott feltételek között történő 
sikeres megoldására. Magában foglalja az ismeretek előhívását és aktivizálását, a gondolkodási és gyakorlati képességeket, a szociális és 
magatartási összetevőket és beállítódásokat, az érzelmeket és az értékeket egyaránt. (OECD/DeSeCo, 2002)
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A ráhangolódás a tanulási folya-
mat kezdeti szakasza. Célja az adott 
témáról, problémáról való előzetes, 
személyes tudás, vélekedés, elképze-
lés előhívása, aktiválása. Ezek a kér-
dések és feladatok abban segítenek 
téged, hogy elkezdj gondolkodni 
egy témáról, problémáról, a róla 
való tudásodról, a hozzá való saját 
viszonyu lásodról.

A jelentésteremtés a tanulási folya-
mat második szakasza. Ebben a sza-
kaszban találkozol új szövegekkel, 
információkkal. E szakasz kérdései 
és feladatai hidat képeznek előzetes 
 tudásoddal, és a megértés érdeké-
ben a szöveggel, ismerethordozók-
kal való változatos tevékenységeket, 
gon dolkodási-megértési utakat kí-
nálnak fel.

A refl ektálás a tanulási folyamat 
har madik szakasza. Itt történik az 
újonnan tanultak megszilárdulása, 
gondolati  kereteid megerősödése, 
módosulása, átalakulása, vagy új 
gondolati kereteid kiala ku  lása. 
E sza kaszhoz hozzátartozik a meg-
értési-tanulási folyamataidra való 
visszatekintés, az értékelés-önérté-
kelés is.

A piktogram alá azok a kulcsszavak, fogalmak kerülnek, amelyek a fejezet tartalmi vázát képezik.
Hívó szóként is funkcionálnak, segítik előhívni, mozgósítani a fejezetben olvasottakat, meg-
értetteket, megtanultakat. Megtanulásuk megalapozza további tanulmányaidat is. Ezért célszerű
„elmenteni” őket a tartósmemória-fájlodba. Az álló betűs, csillaggal jelölt fogalmak szerepelnek 
a középszintű érettségi vizsga követelményei közt. A dőlt betűs és csillaggal jelölt fogalmak csak 
az emelt szintű érettségi vizsgakövetelmény részei.

A piktogram alatt olyan könyvek, fi lmek, zenei művek adatait találod, amelyek megismerését 
ajánljuk, ha bővebben érdekel a téma, ha szeretnéd tudásodat kiterjeszteni, mélyíteni, árnyalni.

A tanulás egyszerre egyéni és közösségi természetű. 
A feladatok elején álló piktogram a munkaformát jelöli. 
Javaslatot tesz arra, hogy az adott feladatcsoportot 
egyéni  vagy pármunkával , együttműködő cso-
portban vagy frontális munkában dolgozzátok fel. 
A négy bábu  csoportmunkát javasol. Ilyenkor a 
feladatok eloszthatók: a) a csoportok között; b) a cso-
porttagok között; c) szabad választás szerint; d) tanárod 
fejlesztési tervei alapján. De az is lehetséges, hogy min-
den csoport ugyanazokkal a feladatokkal dolgozik, sőt 
az is, hogy egyes kérdésekre az osztály együtt keresi a 
választ. A feladatokhoz gyakran kapcsolódik tanulási 
módszer vagy technika. Ezek segítenek az aktív, tevé-
keny tanulásban, támogatják a szövegek értelmezését, 
megér tését, személyes környezetbe vonását. A tanulási 
módszerek és technikák leírását a 9.-es tankönyv mellék-
lete, a Módszertani füzet tartalmazza. A csoportfolya-
matokat természetesen közzététel követi, ehhez változa-
tos eljá rásokat kínál a módszertani  füzet.

A feladatok a ráhangolódás – jelentésteremtés – 
refl ektálás tanulási, tanulássegítési modell alapján szer-
veződnek. Ez a modell a megértés, a tanulás folyamat- és 
létrehozásjellegét hangsúlyozza. Ezért a feladatok támo-
gatnak téged a megértésben, az öntevékeny, tudatos és 
értelmes, felelősségteljes tanulásban. Lehetővé teszik, 
hogy bővítsd és rendszerezd ismereteidet, fejleszd az 
életben szükséges, számos területen felhasználható 
képességeid és készségeid rendszerét.

A tanulási folyamat jó esetben nem fejeződik be az 
órán. Ahhoz, hogy tudásod a tartós memóriádba kerül-
jön, és könnyen aktivizálható legyen, az ismétlésre, a 
megértetteknek a megtanulására is fi gyelmet kell fordí-
tanod.
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A MODERNSÉG KÉSŐI SZAKASZÁNAK 
TÁRSADALMI, GAZDASÁGI KÖRNYEZETE

A MODERNSÉG KÉSŐI SZAKASZÁNAK 

„Akkor még voltunk valakik. Most már késő.”

1. Gyűjtsétek össze fürtábrával poszteren, mit tudtok 
már az esztétizáló és avantgárd modernség történel-
mi és szellemi környezetéről, világ- és emberképéről, 
művészeti irányzatairól, poétikai jellemzőiről!

2. Beszéljétek meg Tollak középen technikával, vajon 
mi indokolhatja a modernség másfél százada belső 
korszakolásának igényét! Milyen kérdéseket, problé-
mákat vethet fel egy ilyen belső korszakolás?

3. Olvasd el részleteiben a bevezető két fejezetet jelölés-
technikával! Készíts a füzetedbe jelöléstáblázatot is!

4. Beszéljétek meg, kinek milyen vázlata született! Kí-
séreljétek meg tisztázni a számotokra ellentmondó 
információkat és a felmerült kérdéseket!

5. A fennmaradó problémákat beszéljétek meg tanáro-
tokkal közösen!

Fritz Lang Metropolis című fi lmjé-
nek plakátja (1927)

Paul Klee: Halál és tűz (1940)

Multipoláris világ

A XX. század elején még Európa-központú volt a világ. A „bol-
dog békeidők” nyugalmát érzékelte a századelő polgára. A mély-
ben azonban már egyre meghatározóbban mutatkoztak a hatalmi 
átrendeződés jelei. Az első világháború, a „nagy háború” hagyo-
mányos módon, az erőszak és hatalom eszközével tett kísérletet a 
kérdések megválaszolására. A háború és az azt lezáró békeszerző-
dések azonban nem oldották meg, sőt elmélyítették a hatalmi, 
gazdasági és társadalmi ellentéteket. A világ multipolárissá (sok 
központúvá) vált. Számos nagyhatalom osztozott a világpiacon. 
Új jelenségként mutatkozott a politikailag iskolázatlan, érzelmein 
keresztül manipulálható tömeg megjelenése a hatalomformálás-
ban. Részben a békeszerződések, részben az új típusú tömeg-
pártok megjelenésének következtében jobboldali diktatúrák 
(fasizmus, nácizmus) jöttek létre. Oroszországban a modernizá-
ciós kényszer és a forradalmak folytán baloldali diktatúra (bolse-
vizmus, sztálinizmus) alakult ki. Más országok a konszenzusos 
parlamenti működés útját választották, és megszülettek a modern 
értelemben vett polgári demokráciák. Az 1929-től 1933-ig tartó 
nagy gazdasági világválság a gazdaság irányításában, szervezésé-
ben megnövelte az állami szerepvállalást, ami módosította a libe-
rális gazdaságpolitikát. Az időszak fontos jellemzője volt a dikta-
túrák további megerősödése is.

A második világháborúban három fasiszta állam szövetsége 
tett kísérletet a hatalmi térnyerésre. A velük szemben kialakult 
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Amerikai Egyesült Államok és a Szovjetunió más-más okokból 
ugyan, de nem vett részt a két világháború közti időszak világpo-
litikájában. Együttműködésük a háború során feloldhatatlan 
ellentétekkel volt terhes. A második világháború kiterjedése, min-
den addigit felülmúló haditechnikája, pusztító ereje miatt is 
különbözött a korábbi fegyveres összecsapásoktól.

Népirtások

A nagyhatalmak korábban is felhasználtak etnikai ellentéteket 
hatalmi céljaik érdekében. Maga a népirtás sem XX. századi jelen-
ség csupán. E jelenségek XX. századi megnyilvánulásai azért 
különböztek a korábbiaktól, mert faji-ideológiai alapokra voltak 
helyezve, és sokkal szervezettebbé, tömegesebbé váltak. Ez a faji-
ideológiai alapú népirtás alapjaiban rendítette meg a keresztény-
ség, illetve a felvilágosodás humanista emberképét. Az is példa 
nélkül való, hogy egyes államok saját társadalmi csoportjaik kiir-
tására (is) kísérletet tettek. A német és európai zsidóság és cigány-
ság kiirtásának kísérlete, a koncentrációs táborok, a szovjet Gulag 
(szibériai büntető- és munkatáborok) a XX. század legmegrázóbb 
és legszégyenteljesebb történelmi vonatkozásai.

Szuperhatalmak és hidegháború

A második világháború után a hagyományos nagyhatalmak és 
Európa térvesztése következtében kétpólusú világ alakult ki. Benne 
az Egyesült Államok és a Szovjetunió szerzett szuperhatalmi pozí-
ciót. A hidegháború (1947–1962) évtizedeit a két nagyhatalom 
meghatározó ellentéte, a fegyverkezési verseny jellemezte. Ez 
mindkét részről együtt járt az „ellenségkép” megformálását és ter-
jesztését célzó propagandakampánnyal. Nagyjából a karibi válság 
idejére (1962) fogalmazódott meg az a felismerés, hogy az atom-
fegyverek korában a kiterjedt háborús konfl iktusoknak nem lehet-
nek győztesei. Ez a belátás eredményezte az enyhülés folyamatát 
(1962–1975), amely az 1970-es évek közepére megtorpant. 
A tudatosan gerjesztett újabb hatalmi harcba és fegyverkezési ver-
senybe a Szovjetunió gazdaságilag beleroppant. Mindez az 1980-as 
évek végére a Szovjetunió és a teljes keleti tömb szétesését eredmé-
nyezte. A volt szovjet érdekszféra államaiban az 1990-es években 
megkezdődött a demokratikus átalakulás folyamata.

A gyarmati rendszer felbomlása

A gyarmati rendszer szétesése Latin-Amerika függetlenedésével 
már a XIX. században elkezdődött. Az első világháborút köve-
tően a vesztes országok elvesztették, de a győztesek sem a hagyo-

A varsói gettó, Jürgen Stroop fotója 
(1943). A zenei expresszionizmus 
a magányos, kiszolgáltatott ember 
szorongásait szólaltatta meg. Arnold 
Schön berg Egy varsói menekült című 
kantátája (1947) a második világ-
háború ártatlanul szenvedett és 
elpusztult áldozatainak állít emléket. 
Szövegét egy varsói táborból meg-
menekült túlélő személyes elbeszélése 
alapján maga a zeneszerző írta. 
A kompozíció dodekafón technikával 
készült, csúcspontja az ősi héber 
imaszövegre írt záró kórus.

A Frank Lloyd Wright (1869–1959) 
tervezte Fallingwater-ház, amely a 
pennsylvaniai Mill Runban épült az 
1930-as években, és a Le Corbusier 
(1887–1965) tervei alapján az 
1950-es években épített Nemzet-
gyűlés és Igazságügyi Palota együt-
tese az indiai Csandígarh városában
Az építészetben a Bauhaus csoport 
funkcionális szemlélete és az Antonio 
Gaudí nyomán megjelent szabad 
formavilágú építészeti irány is tovább 
élt a XX. század középső harmadában.
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mányos módon szervezték meg gyarmataikat. A máso-
dik világháború után felgyorsult a gyarmati rendszer 
felbomlása. A gyarmati státuszból felszabadult latin-
amerikai, afrikai, arab, ázsiai népek leváltak a gyarma-
tosító (meghatározóan európai) befolyásról. Újra fel-
fedezhették saját gyökereiket, kultúrájukat, így 
művészetük önálló arculatot mutathatott fel.

Világ- és emberkép

Az egységes világkép felbomlása már a romantika ide-
jén megkezdődött. Fokozatosan eltűnt a világ és az 
élet magától értetődő, természetes, otthonos rendje. 
Az egyéniség elszakadt a világ- és környezetformáló 
nagy életfeladatoktól, de önmegvalósítási lehetőségei 
is egyre szűkebb térre korlátozódtak. A kiszolgálta-
tottság és a kozmikus magány érzése egyre meghatáro-
zóbbá vált. A jelenséget már a XIX. század gondolko-
dói is észlelték. Søren Kierkegaard izolációnak, Karl 
Marx elidegenedésnek nevezte. Sigmund Freud a sze-
mélyiség osztottságára döbbentette rá a világot.

A modernség kései időszakában a modern európai 
személyiség minden addiginál mélyebb válsága követ-
kezett be. Csökkent az egyéniségnek a romantikában 
és a modernség első szakaszában kiemelt jelentősége. 
Az emberi önismeret új tartalmai jelentkeztek, felér-
tékelődött a megértés, önmegértés igénye. Ez az iroda-
lomban a gondolatiság felerősödésével járt. Megren-
dült a nyelv iránti bizalom. Egyre fokozottabb 
problémát jelentett az emberi tapasztalatok, gondola-
tok és érzések nyelvi kifejezhetősége.

Nyelvkérdés és hagyomány 

A XX. század hatvanas éveire kiteljesedett a nyelvi for-
dulat. Ez a nyelvszemlélet az ént már nem a nyelv te-
remtőjének, hanem sokkal inkább teremtettjének te-
kintette. A személyiség eg yre inkább csak 
következményként, a folyton változó külső ingerekre 
adott, szintén változó válaszaiban látszott megragad-
hatónak. Az egyéniség jelentőségének megrendülése 
együtt járt a romantikus eredetiségnek, illetve a mo-
dern újításnak mint értéktartalomnak a visszaszorulá-
sával. Megerősödött a hagyomány szerepe, megkerül-
hetetlenségének tapasztalata. Ez azt  jelenti, hogy az 
ember nem fordul szembe történeti-kulturá lis előzmé-
nyeivel. Nem egyediségében, hanem a hagyományhoz 
kapcsolódva fogalmazza meg önmagát.

Doktor House – pop art variáció. Középiskolás 
diák munkája

 Milyen közös, illetve eltérő jellemzői 
lehetnek a Monroe- és a House-jelenségnek?
 Melyik milyen értékrendet, világlátást 
közvetít?

Andy Warhol: Marilyn (1962)
Az 1950-es évek második felétől jelentkező pop 
art (popular art: ’népszerű művészet’) beemeli a 
műalkotás világába a mindennapi élet használati 
eszközeit, tárgyait, banális, elcsépelt motívumait. 
Legfőbb eszköze a tömegek bevett értékeit meg-
kérdőjelező irónia.
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Ország Lili: Szorongás (1955). A fátyol-
lal fedett arcú nőalak a „halottként élő” 
megjelenítése.

 Milyen eszközökkel érzékelteti 
a művész a szorongás összetett 
lelkiállapotát?

SZELLEMI KÖRNYEZET

A lényeg kimondhatatlansága

A XIX. századi pozitivizmus módosult formában folytatható-
nak bizonyult a XX. századi gondolkodás történetében is. Az 
irányzat a tapasztalati vagy logikai úton nem bizonyítható kér-
déseket száműzte a tudományos vizsgálódás területéről (meta-
fi zika-ellenesség). Az 1920-as években szerveződött Bécsi Kör 
neopozitivista gondolkodói a tapasztalati-empirikus és a logi-
kai megismerés szintetizálására törekedtek. Mivel a fi lozófi á-
ról a fogalmakat tisztázó tudományként gondolkodtak, a 
kutatás tárgyának magát a nyelvet tekintették. Gondolkodá-
sukra jelentős hatást gyakorolt Ludwig Wittgenstein (1889–
1951). A korai Wittgenstein (Logikai-fi lozófi ai értekezés, 1921) 
úgy vélte, hogy a formális logika segítségével kifejleszthető a 
tudományok számára egy mesterséges, ideális nyelv, amely 
megszünteti a köznapi nyelv többértelműségét. Ám az emberi 
lét végső kérdéseinek elméleti feltárása a nyelv korlátaiba ütkö-
zik. Nem lehet tudni ugyanis, hogy a nyelv valójában hogyan 
viszonyul ahhoz a valósághoz, amelyet „leképez”. Így amikor 
beszélünk, nem a világról szólunk, hanem a nyelvet használ-
juk. Ezért az emberi létezést érintő „végső” kérdésekről és vála-
szokról nem tehetünk értelmes kijelentéseket, azok kimond-
hatatlanok: „Amiről nem lehet beszélni, arról hallgatni kell.”

Nyelvjáték

Wittgenstein kései főművében (Filozófi ai vizsgálódások, 1953) 
felülvizsgálta korábbi álláspontját. Arra a meggyőződésre 
jutott, hogy az élő nyelvben nem lehet elszakítani egymástól a 
kifejezések jelentését és használatát. Hogy valamely nyelvben 
miképpen használnak egy kifejezést, azt az adott nyelv szabá-
lyait összefoglaló nyelvtan szabja meg. Azt kérdezni: „Mi egy 
szó jelentése?”, ahhoz hasonló, mintha megkérdeznénk: 
„Hogyan léphet egy sakkfi gura?”. Ahogyan a sakkfi gurák 
különféleképpen léphetnek, a szavak is különféleképpen 
jelenthetnek. A grammatika tehát hasonlóan viszonyul a 
nyelvhez, mint a játékszabályok a játékhoz. A kései Witt gen-
stein nyelvfelfogásának kulcsfogalma a nyelvjáték, amely rend-
szerint egymásra következő nyelvi megnyilatkozásokból, vala-
mint hozzájuk kapcsolódó külső helyzetekből és cselekvésekből 
áll. A szó jelentése tehát használatával azonos; egy szót külön-
böző nyelvi játékokban különböző módon használunk. Pél-
dául a „rész” szót másképp használják a bútorszállítók és az 
atomfi zikusok. Nyelvünk így szükségképpen többértelmű, az 
ideális nyelv fogalma merő ábránd. Aki belép egy nyelvjátékba, 
nemcsak „játszótárs” lesz, hanem egy életformába is belép. 
A nyelv életforma, végső valóság: „A nyelv közegében történik 
minden.”

A zeneszerző komponál. Az aleatoria 
elnevezése a latin „kocka” (alea) szóból 
ered. A zenei irányzat a véletlenszerűség 
és az improvizáció gazdag lehetőségeire 
épül. A szerkezet egymásutánját éppúgy 
a véletlenre bízza, mint ahogyan az 
el dobott kockáról sem lehet tudni, hogy 
milyen szám kerül felülre. A véletlen 
gondolatát az amerikai John Cage 
(1912–1992) igyekezett bevezetni 
a zenébe az 1950-es évektől.
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Hanyatló civilizáció

Szintén még a XIX. században indult a szellemtörténeti 
irányzat. Típusteremtő, nagy összefüggésekre irányuló 
vonása a XX. század második negyedétől felerősödött és 
újabb lendületet kapott. Kategóriáinak egy része jól illesz-
kedett a korszak hagyománytiszteletéhez. A szellemtörté-
neti módszerekkel tart rokonságot Oswald Spengler 
(1880–1936) történelemről alkotott elgondolása is. 
A Nyugat alkonya (1921) című művében a szerinte körül-
belül ezer évig tartó kultúrák életét (ősi kínai, indiai, babi-
loni, egyiptomi, antik görög, európai–nyugati) négy sza-
kaszra osztja. A keletkezés, az érlelődés, a virágzás és a 
hanyatlás korszakára. Az egyes kultúrák hanyatló szakaszát 
civilizációnak nevezi. Spengler elképzelése elvetette a világ-
történelem fejlődéselvűségének koncepcióját, és megkér-
dőjelezte az Európa-központú fejlődéseszmét.

Összefogó tudat

A fenomenológiai iskola megalapítója, Edmund Husserl 
(1859–1938) kísérletet tett a XIX. századi pozitivizmus és 
irracionalizmus meghaladására. A görög eredetű phaino-
menon kifejezés jelentése ’jelenség, megmutatkozás, érte-
lem’. A fenomenológia szóhasználatában a metafi zikai 
„lényeg” és a felszíni „jelenség” megkülönböztetésének 
tagadására vonatkozik. Az irányzat alapgondolata, hogy a 
külvilág változó és széteső jelenségeit az emberi tudat fogja 
össze és ruházza fel értelemmel. Így tudati tevékenységünk 
kialakítja a szellemi lényegiségek, ideák rétegét, azaz tulaj-
donképpen teremti (konstituálja) a tárgyat. A fenomeno-
lógia jelentős hatást gyakorolt a XX. század gondolkodá-
sára.

Történetiség, végesség, önértés

Az egzisztencializmus Kierkegaard és részben Nietzsche, 
valamint a fenomenológia fi lozófi ai hatására támaszkodó 
irányzatként bontakozott ki a két világháború között. Elne-
vezése a latin existentia (’létezés’) szóból származik, mutatva, 
hogy az emberi létezés végső lényegéhez szándékozik hoz-
záférni. Központi gondolata, hogy a lét végességéből faka-
dóan értelmetlen, az ember szükségszerűen magányos lény. 
Egy olyan világba van „belevetve”, amely létét veszélyezteti. 
Ezért meghatározó érzései a félelem, a szorongás. Az egzisz-
tencializmus kettős természetű eszmerendszer. Egyrészt a 
létezés általános kategóriájával szemben az egyes létezőt 
állítja középpontba, és annak függetlenségét hirdeti. Ezzel Paul Klee: Esti tűz (1929)

Paul Klee: Angelus Novus (1920)
„A történelem angyala a múlt felé fordítja 
arcát. Ahol mi események láncolatát látjuk, 
ő egyetlen katasztrófát lát, mely romot romra 
halmoz, és mindet az angyal lába elé sodorja. 
Feltámasztaná a holtakat, összeillesztené, ami 
eltörött, de vihar kél a Paradicsom felől, 
belekap a szárnyaiba, és űzi a jövő felé, amely-
nek hátat fordít, miközben előtte égig nő 
a romhalmaz. A fi lozófus szerint ezt a vihart 
nevezzük haladásnak.” (Walter Benjamin 
értelmezése)

 Ha a történelem angyala „bukott 
 angyal”, aki nem tud úrrá lenni a káoszon 
és a pusztuláson, akkor hogyan értelmez-
hető át az idézet nyomán az üdvtörténet 
és a célelvű történelemszemlélet?

irod_12_1a.indd   12 2016.04.29.   16:44:59



A
 K

É
SŐ

 M
O

D
E

R
N

SÉ
G

 V
IL

Á
G

IR
O

D
A

LM
Á

B
Ó

L

13

a romantika személyiségkultuszához is kapcsolódik. Más-
részt szükségesnek tartja a létezőnek állandó önmagára kér-
dezését, önértelmezését. Így szembeszáll a személyiség 
állandóságának képzetével, és a személyiséget történetileg 
változónak fogja fel. Az irányzat meghatározó gondolkodói 
Karl Jaspers (1883–1969), Jean-Paul Sartre (1905–1980) 
és Martin Heidegger (1889–1976) voltak.

Martin Heidegger a XX. század talán legnagyobb 
hatású gondolkodója. Mesterének, Husserlnek az elképze-
léseit gondolta tovább: a tudat történetiségét és időbelisé-
gét hangsúlyozta (Lét és idő, 1927). Úgy vélte, a lét és az idő 
elválaszthatatlanok egymástól. Nemcsak létünk történeti-
időbeli folyamat, hanem annak megértése is időben vál-
tozó. Heidegger fi lozófi ájának meghatározó jellemzője, 
hogy az embert szembesíti saját végességével: az életet a 
halál felől értelmezi. Ezen a ponton gondolatrendszere az 
egzisztencialista fi lozófi ával mutat lényegi kapcsolatot. 
Szerinte a véges léttel való tudatos szembenézés és maga-
tartás kialakítása a valódi, hiteles (autentikus) lét követel-
ménye. Ha az ember tudatosan méri fel helyzetét a világ-
ban, illúziók nélkül néz szembe saját lehetőségeivel, 
jövőjével, halálával, akkor megvalósíthatja hiteles létét. 
Ezért az ember feladata az állandó önértelmezés, amely 
egyben létértelmezés is.

Kollektív tudattalan

Carl Gustav Jung (1875–1961) svájci pszichiáter volt. 
Freud munkássága nyomán vezette be a kollektív tudatta-
lan fogalmát. Úgy gondolta, hogy az emberi lélek mélyén 
az egyéni, tudat alatti tartalmakon túl az emberiség több 
évezredes tapasztalatait hordozó mitológiai emlékképek és 
motívumok – archetípusok – is rejlenek. Szerinte ezek az 
átörökített ősképek éppoly meghatározóak, mint a szemé-
lyes, tudat alatti tartalmak. Jung típustana az egyénnek a 
külvilághoz, illetve saját belső világához való viszonyulásá-
ból indul ki. Két fő típusként a befelé, önmaga felé (intro-
vertált), illetve a kifelé irányuló (extrovertált) magatartást 
különböztette meg.

Relativizmustapasztalat

A természettudományok a XX. században a mindennapi 
megismerés számára hozzáférhetetlen, meglepő új felfede-
zésekre jutottak (relativitáselmélet, kvantumelmélet, agy-
kutatás, genetika). Ezek tovább növelték a bizonytalansá-
got, elmélyítették a világ megismerhetőségébe és a pozitív 
tudományok mindenhatóságába vetett hit megrendülését. 

Giorgio de Chirico: A régészek (1927)
A XX. század művészetének meghatározó 
jellemzői az otthontalanság élménye, az 
 értékek elvesztése elleni tiltakozás gesztusa.

 Az alaknak nincsen arca, sem szeme. 
Hogyan alakítja ez a tény a látásról, lát-
ványról való gondolkodásunkat?
 Hol, milyen motívumok által jelenik 
meg a megfestett alakon a múlt? Vajon 
miért? Mit fejezhet ki a régész és a letűnt 
korok kultúrájának viszonyáról?

Paul Klee: Vár és nap (1932)
Klee képei a mélyből feltörő látomásokat 
a logika  kristályos rendjébe illesztik. 
Szerinte a művészet „nem a láthatót adja 
vissza, hanem láthatóvá tesz”.

 Értelmezd az idézetet!
 Hogyan alakítják a képeket a geometri-
kus formák, a színvilág és a játékosság?
 Milyen hangulatokat keltenek, milyen 
gondolatokat ébresztenek benned?
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A Pacifi c 231 mozdonytípus. A bruitizmus 
(zajzene) mulandó kísérletnek bizonyult. 
A gépek zajának inspiráló hatása azonban 
feltűnik néhány XX. századi komponista 
zenéjében. Ilyen Arthur Honegger Pacifi c 231 
című alkotása. A száma mozdonytípusra utal.

 Hallgasd meg a művet a YouTube-on!

Albert Einstein relativitáselmélete például átrajzolta a tér-
ről és időről alkotott fogalmainkat. Megmutatta, hogy az 
anyag (a tömeg, illetve az energia) meghatározza az őt 
körülvevő tér szerkezetét. A tér a jelentékeny tömegek 
szomszédságában görbült, és az euklidészi törvények ezek-
ben a régiókban érvénytelenek.

Az irodalomtudomány új irányai. Az irodalommal való 
tudományos foglalkozás különbözik a megismerés természet-
tudományos rendszereitől. Nem rendelkezik pontosan körül-
határolható tárgyterülettel, és annak ellenére, hogy gyökerei 
vagy kétezer évre nyúlnak vissza, nem alakult ki egységes szak-
szóhasználata és módszertana sem. Az irodalomtudomány 
nem csak az irodalomtörténet és az irodalomelmélet összes-
sége. Beletartozik a műalkotások rendszeres, módszereiben 
kidolgozott értelmezése is.

Az irodalom elméletével való szakszerű foglalkozás a 
XVII–XVIII. századig mennyiségileg jelentéktelen volt. Elő-
deink számára ugyanis magától értetődő volt az irodalmi alko-
tások jelentése. Az alkotó és a befogadó nagyjából egységes, 
közös világismerete közös érzéket tett lehetővé a megértésben 
is. Az irodalmi alkotások közös értése nagyjából a romantikus 
fordulattal kezdett felbomlani. Ekkortól vált maga az iroda-
lom, a mű egyre problematikusabbá a befogadó számára. Így 
megnövekedett az irodalomról szóló beszéd, az irodalomtu-
domány szerepe és jelentősége.

Az irodalomtörténet-írás az ókorig visszanyúló, nagy 
múltú hagyomány. Modern értelemben vett szaktudománnyá 
a XIX. század második felében vált. Megszületése összekap-
csolódott a romantikának azzal a felismerésével, hogy az iro-
dalom történeti jellegű, és sajátos létezési formája a nyelv. 
A pozitivista irodalomtörténet-írás nézetrendszerében az iro-
dalmi mű értelmének, jelentésének forrása elsősorban a szerző 
és a mű viszonyában rejlik. Ezért a hangsúlyt az életrajzi 
tények, élmények, társadalmi, politikai, eszmei hatások kuta-
tására helyezte (Hyppolite Taine, Riedl Frigyes, Beöthy Zsolt).

A német szellemtörténeti iskola a XIX-XX. század fordu-
lójára vált meghatározó áramlattá. A szellemtörténet az egyes 
korszakok hasonlóságait és különbségeit az anyagi világtól 
viszonylag független „korszellemből” eredeztette. Úgy vélte, 
hogy a korszellem kifejezi az egyén élményvilágát, az egyén 
élményvilága pedig tükrözi a kor szellemét. Így a műalkotást 
is a korszellemnek az egyéni élményen keresztül való kifejező-
déseként értelmezte (Wilhelm Dilthey, a fi atal Lukács György, 
Th ienemann Tivadar, Szerb Antal, Halász Gábor).

A XX. század első felében világszerte új irodalomtudomá-
nyi műhelyek alakultak. Az egyik legjelentősebb az orosz for-
malizmus volt (Roman Jakobson, Vlagyimir Propp, Borisz 
Eichen baum, Jurij Tinyanov, Viktor Sklovszkij és a csak rész-
ben idesorolható Mihail Bahtyin). Az orosz formalisták az 
irodalmiság általános fogalmának meghatározására töreked-
tek. Az irodalom szerepe kapcsán tagadták a költészet profe-
tikus felfogását, ideologikus természetét. Azt az alaki (formai) 
minőséget keresték, amely a művészetet művészetté avatja. 
Szerintük a forma egy általános érzékelhetőséget teremt, egy 
magát előtérbe helyező nyelviséget.

Az angolszász irodalomtudomány jelentős irányzata az új 
kritika volt (Ivor Richards, René Wellek, Austin Warren, John 
Ransom). Az irányzat a „szoros olvasás” módszerével a mű 

Louis Armstrong (1901–1971) amerikai 
dzsessztrombitás, énekes, zenekarvezető
A dzsessz gyökerei a nyugat-afrikaiak 
 kulturális és zenei kifejezésmódjában, 
az afroamerikai zenei hagyományokban 
és az európai katonai zenekarok zenéjében 
találhatóak meg. Meghatározó, más zenei 
irányzatokra is hatást gyakorló stílussá 
az 1920–1930-as évektől vált a világban.

Jelenet Igor Sztravinszkij Tűzmadár című 
balettjének 2013-as salzburgi előadásából
A zenei nyelv egyik megújítója az orosz zene-
szerző. Életművében meghatározó az avant-
gárd tapasztalatával gazdagodó folklorizmus.
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belső megközelítésére helyezte a hangsúlyt. Az orosz forma-
lizmus mondattani irányultságával szemben erősebben kötő-
dött a jelentéshez, illetve a költői képhez. Vizsgálódásaiban 
központi szerephez jutott a metaforizáltság, a kétértelműség, 
az irónia és a paradoxon.

Az irodalmi formalizmus folytatásaként, kiérleltebb válto-
zataként fogható fel a modern nyelvészet és a formális logika 
eredményeit is felhasználó strukturalizmus (Roman Jakobson, 
Claude Lévi-Strauss, Julien Greimas, Tzvetan Todorov, Ro-
land Barthes, Gérald Genette). A strukturalizmus értelmezési 
körén kívül helyezte a művet övező kontextusokat, és az iro-
dalom nyelvi alapú meghatározására tett kísérletet. Közép-
pontba került a poétikai jelhasználat vizsgálata (poétikai és 
nyelvi funkciók, az irodalmi jelentés természete, a jelhasználat 
elvei, denotáció és konnotáció, az események történetté alaku-
lása stb.). A műalkotást öntörvényű világnak, jelek zárt rend-
szerének tekintette. Műközpontú elemző eljárásokat dolgo-
zott ki, illetve honosított meg.

Az 1960-as évek végétől a strukturalizmus jelentős szerzői 
(Roland Barthes, Gérald Genette) kérdőjelezték meg az irány-
zat alapelveit (posztstrukturalizmus). Ekkorra világossá vált 
ugyanis, hogy a jelhasználat nem stabil. Részint, mert a hasz-
nálat során minden nyelvi jelet más-más kontextus vesz körül, 
részint pedig maga a jelölő sem állandó. Ezért a jelentés maga 
is állandóan változó, alakuló folyamat.

Victor Vasarely: Zebrák (1938)
Az op-art, azaz az optikai művészet az ember 
térérzetének és térszemléletének alakítása: 
geometriai és matematikai törvények optikai 
hatásuk révén keltik a mozgás és a vibrálás 
érzetét, a mozgás illuzórikus megjelenítését 
a színek ellentéte és az ismétlődő formák 
játéka révén éri el.

1. Hasonlítsd össze az alábbi idéze-
teket! Melyik mit mond az iro-
dalmi szöveg jelentéséről?
a) „[A]z irodalmi mű nemcsak 

egyszerűen a képzelet játéka, 
vagy valami forrófejű egyén 
magányos szeszélye, hanem az 
uralkodó erkölcsök hű máso-
lata és bizonyos lelkiállapo-
tok kifejeződése.” (Hyppolite 
Taine)

b) „A költői képzeletet éppúgy 
életviszonyok uralják és feje-
ződnek ki benne, amiként 
ezek befolyásolják már a költő 
észlelésének alakulását is.” 
(Wil helm Dilthey)

c) „Nem az a lényeg, hogy a vers 
mit mond, hanem az, hogy 
micsoda.” (Ivor Richards)

2. Érvelj az állítások mellett és/vagy 
ellen!

A késő modernség. Az elmúlt évben megismerkedtünk 
az összefoglalóan modernségnek nevezett művelődéstör-
téneti korszak 1910-es évekig tartó esztétizáló (klasszi-
kus) szakaszával, valamint az 1910-es évektől formatani 
szempontból az első jelentős változást hozó avantgárd 
irányzatokkal. A modernség kései szakaszát az 1920-as, 
1930-as évektől az 1960-as, 1970-es évekig szokás számí-
tani. Ebben az időszakban összekapcsolódik a klasszikus 
modernség és az avantgárd művészetfelfogása. Tovább 
alakul a világ-, személyiség- és hagyomány tapasztalat, 
illetve megjelenik egy újfajta nyelvfelfogás. A modernség 
korábbi hullámaihoz hasonlóan a későbbi szakasz is több 
irányzatot foglal magába. Ha szemügyre vesszük e szelle-
mi-művészeti irányzatok vázlatos alakulástörténetét, 
szembetűnő jelenségnek tapasztaljuk rétegzettségét, sok-
színű természetét. Az egymás mellett futó, olykor egy-
mást keresztező vagy épp összefonódó tendenciák válto-
zatosnak mutatják a késő modernség szellemi-művészi 
arculatát, és egy-egy gondolkodó, alkotó sem köthető 
feltétlenül egy-egy meghatározó iskolához, irányzathoz.

Filmművészet. Az 1920-as évek végére a fi lm iparágként és „hetedik művészetként” is kivívta az őt megillető helyet. 
David Wark Griffi  th két jelenet képeinek egymást váltó vágásával térben távol eső, de egyidejű jelenetek ábrázolását 
tette lehetővé. Szergej Eisenstein egy kép mondanivalóját egy másik kép segítségével erősítette meg vagy ellenpontozta, 
amely nem függött össze szükségszerűen az első képen ábrázolt eseménnyel. A montázstechnika szervezhette a fi lm 
tér- és időszerkezetét, és olyan jelentésekre adott lehetőségét, amelyeket a képek egymáshoz való viszonyából lehetett 
megérteni.

irod_12_1a.indd   15 2016.04.29.   16:45:02



A
 K

É
SŐ

 M
O

D
E

R
N

SÉ
G

 V
IL

Á
G

IR
O

D
A

LM
Á

B
Ó

L

16

A némafi lm korszakát követő időszak (1930–1960) legfontosabb jellemzői a fi lmre rögzített hang, a szinkronizált 
zene, a színes technika és a szélesvásznú fi lm megjelenése voltak. Ekkorra kialakultak a fi lm meghatározó műfajai: a 
vígjáték, a burleszk, a bűnügyi és gengszterfi lm, a pszichológiai-társadalmi dráma, a fantasztikus és rémfi lm, az életrajzi 
és történelmi fi lm, az amerikai western, illetve a zenés-táncos revüfi lm.

A második világháború befejeződése számos országban új kezdetet jelentett a fi lm számára. Az 1950–1970-es évek 
fi lmes „új hullámait” az olasz neorealizmus nyitotta meg (Luchino Visconti: Megszállottság, 1943; Roberto Rosellini: 
Róma, nyílt város, 1945; Vittorio de Sica: Biciklitolvajok, 1948). Az 1950-es évek második felétől fellépő olasz rendezők 
fi lmjeiben a külsődleges cselekményfordulatok helyett a szereplők belső világa került fókuszba (Michelangelo Antonioni, 
Federico Fellini). A francia új hullám nagy feltűnést keltő alkotásai közül kiemelkednek François Truff aut, Jean-Luc 
Godard és Alain Resnais fi lmjei. Az 1970-es években a szürrealista fi lm kiemelkedő alakja, a spanyol Luis Buñuel is 
Franciaországban élt és alkotott (A burzsoázia diszkrét bája, 1972; A szabadság fantomja, 1974;  A vágy titokzatos tárgya, 
1977). Jelentősek a brit „free cinema” és a fi atal német fi lm (Rainer Werner Fassbinder, Wim Wenders) alkotásai. A cseh 
és lengyel rendezők ( Jiří Menzel, Andrzej Wajda) sajátosan közép-európai alkotásokkal jelentkeztek. A térség fi lmművé-
szei közül többen – például a cseh Miloš Forman és a lengyel Roman Polanski – emigrációban váltak neves alkotókká.

Jelenet Fellini Országúton, Tarkovszkij Andrej 
Rubljov és Bergman Tükör által homályosan című 
fi lmjéből
A XX. századi fi lmművészet legjelentősebb alkotói 
közé tartozik Federico Fellini (1920–1993) olasz, 
Ingmar Bergman (1918–2007) svéd és Andrej 
Tarkovszkij (1932–1986) orosz rendező. Alkotásaik 
megformálásában mindhárman gyakran használták 
fel a kultúra meghatározó hagyományait, jelképrend-
szereit. Fellini a cirkusz világát az Országúton (1954), 
Tarkovszkij az orosz ikonfestészetet az Andrej Rubljov 
(1966), Bergman a Bibliát a Tükör által homályosan 
(1961) című fi lmben.

Jelenet A hét szamuráj és A hét mesterlövész című fi lmből. A távol-keleti fi lmművészet Európában talán legismertebb 
alkotója a japán Akira Kurosava. A hét szamuráj (1954) című fi lmjét westernként fogalmazta újra John Sturges 
 rendező A hét mesterlövész (1960) címen.
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Nagy európai 
hagyományok: formák, 

műfajok, témák, 
versmértékek 
átörökítése.

Az avantgárd 
tapasztalatával 

visszanyúlás az ősi 
gyökerekhez.

„[M]ikor egy új alkotás jelenik meg a művészetben, 
ezzel olyasvalami történik, mint ami, épp ezáltal, 
éppúgy megtörténik, szimultánul, mindazokkal a 
műalkotásokkal, amelyek ezt az újat megelőzték. 
A már meglévő művek egymás között ideális rendet 
alkotnak, ezt a rendet módosítja, ha új (igazában 
új) műalkotás iktatódik soraik közé. (…) [E]záltal 
minden egyes műalkotás viszonya, aránya, értéke az 
egész eddigi rendhez viszonyítva más lesz; éppen 
ebben áll régi és új összjátéka.” 

(T. S. Eliot: Hagyomány és egyéniség)

„[E]z a kör adatott neked: keresgéld a szavaidat, 
dolgozz a morfológiádon [alaktan], fejezd ki magad. 
Vállald nyugodtan egy részfunkció feladatát, azt 
azonban végezd becsülettel, megsúgom neked, 
hogy a terjedelmes egyetemesség archaikus álom, 
nem időszerű manapság.”

(Gottfried Benn: Líraproblémák)

„A vers – miféle körülmények között! – a befogadó 
versévé válik, a jelenség iránt – még mindig – fogé-
kony ember versévé, aki kérdezi és megszólítja a 
jelenséget, így lesz a vers beszélgetés, gyakran két-
ségbeesett beszélgetés.”

(Paul Celan: Meridián)

„Először kerül szembe a költői létezés kérdésessége 
és a viszonyok összességére kiterjedő bizonytalan-
ság. A tér és idő realitásai feloldódnak, a valóság 
folyton új defi nícióra vár, mivel a tudomány teljes-
séggel átalakította. Az én, a nyelv, a dolog közötti 
ismert-meghitt viszony súlyosan megrendült.”

(Ingeborg Bachmann)

Igény a megkülönböztetésre

A líra alakulástörténetében az avantgárdhoz köt-
hető változások átalakították a modernség első hul-
lámának poétikai kereteit és költői nyelvfelfogását. 
Vannak olyan európai és amerikai irodalomtudo-
mányi iskolák, amelyek az avantgárd technikákat 
tovább örökítő, de formanyelvében szabályosabb, 
klasszikusabb poétikát képviselő szakaszt a költé-
szetben is a késő modernség fogalmával nevezik 
meg. Ez a megnevezés a klasszikus modernségtől és 
az avantgárdtól való megkülönböztetés igényét 
jelzi. Ugyanakkor ebben a líraszakaszban is több-
féle irányzat egymás mellett élése fi gyelhető meg.

LÍRAVÁLTOZATOK

1. Mit állít Eliot az eredetiség és a ha-
gyomány viszonyáról? Miben tér el 
felfogása a romantika és az avantgárd 
felfogásától?

2. Hogyan értelmezi át a költészet fel-
adatát, lehetőségeit a Benn-idézet?
a) Mit jelenthet az egyetemesség, és 

mit annak időszerűtlenné válása?
b) Mi kerül az egyetemesség helyébe?
c) Mi mindent jelölhet a költő és 

a nyelv viszonyára vonatkozóan a 
„ke resgéld” és a „dolgozz” ige?

3. Hogyan vélekedik Celan a mű és a be-
fogadó közötti viszonyról? Mit gon-
dol a szöveg jelentésének megképző-
déséről?

4. Mi minden tűnik kérdésesnek, bizony-
talannak a Bachmann-idézet szerint?

5. Milyen hasonló világ- és éntapasz ta-
lat ra vonatkozó meglátásokat, gon-
dolatokat tartalmaznak az idézetek?

hermetizmus

A versen kívüli
valóságra nem utaló,
zárt nyelvhasználat

alkalmazása.

A lírai személyesség 
háttérbe szorítása, 

megszüntetése.

újklasszicizmus újnépiesség

Fontosabb költészeti 
irányzatok a modernség 

késői szakaszában

tárgyias költészet
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Mindezek a vonások még inkább lehetővé teszik a nyitott és szubjektív, a befogadó világától, műveltségétől függő 
személyes olvasatok megteremtését.

Különböző, egyenrangú 
világmagyarázatok és 
értékállítások (igazságok) 
élnek egymás mellett. 

Elterjedt eljárás, hogy a 
versekben a lírai én helyzete 
nem kör vonalazódik, a beszélő 
személytelenné válik vagy 
megsokszorozódik. 

Gyakrabban bomlik meg a 
személyiség egysége, jellemzőbb 
a versbeszéd többszólamúsága: 
önmegszólító és dialogizáló 
beszédhelyzetek.

A megformálásban megnő az 
irodalmi-nyelvi hagyományba 
ágyazottság szerepe. A meg értés 
és az önmegértés sokszor 
a hagyománnyal, a múlttal 
folytatott párbeszédben jön létre.

Felerősödik az öntörvényű, 
a versen belül értelmezhető 
nyelvhasználat és a gondo-
latiság: a vers sokszor nem 
utal a külvilágra.

A gondolatisággal együtt jár egy 
fogalmibb közlés és hangsúlyosabb 
szövegszerűség: felértékelődnek 
a mondattani, poétikai viszonyok, 
jellemzővé válnak a mozaikosság, 
kihagyás, elhallgatás alakzatai. 

A képalkotásnál nem az ember 
a viszo nyítási pont: kozmikus képze-
tek lökik perifériára, a kozmikus 
magány állapotában nyilvánul meg, 
akár teljesen el is tűnik a versből, vagy 
eltárgyiasul (dezantropomorfi záció). 

Gyakori a nyelvnek való 
kiszolgál ta tottság tapasztalata; 
az énnek és a dolgoknak a meg-
nevezhetősége, megragad-
hatósága és kifejez hetősége 
sokszor válik kérdésessé. 

A költői szerepbe vetett bizalom 
helyett a műben való hit még 
erőteljesebben válik a költészet 
értékképzetévé. 

A késő modern költészet néhány jellemzője

Tárgyiasság és újklasszicizmus --
Thomas Stearns Eliott

1. Olvassátok el Máté evan-
gé liumának 2. fejezetét a 
nap keleti bölcsekről!

2. Jelenítsétek meg a történe-
tet hat állóképben!

3. Írjátok meg az egyik nap-
keleti bölcs nézőpontjából 
az utazás fáradalmainak 
történetét fagocitátum el-
járással!

4. Írjátok meg az eg yik 
napke leti bölcs belső mo-
nológját a megváltásgon-
dolatról fago citátum eljá-
rással! Legyen a kezdősora: 
„Miért vezettek vé gig ezen 
úton, Születésért vagy Ha-
lálért?”

5. Hallgassátok meg a verset a 
YouTube-on Szacsvay Lász-
ló előadásában!

A háromkirályok a ravennai San Apollinare Nuovo-bazilika 
mozaikján (VI–VII. század). A betlehemi csillagot követve 
Keletről érkeztek Jeruzsálembe a napkeleti bölcsek, hogy hódolja-
nak a zsidók megszületett királya előtt. Nem tudni, hogy perzsa 
papok voltak-e, vagy babilóniai csillagászok, a három ajándékból 
(arany, tömjén, mirha) valószínűsíthető, hogy hárman voltak. 
Egy Párizsban őrzött kódex Gathaspa, Melchior, Bithisarea névvel 
említi őket, ebből alakult ki a  Gáspár, Menyhért, Boldizsár. A köz-
nyelv királyoknak is nevezi őket, aminek azonban Máténál nincs 
nyoma. Ezt az értelmezést az Ószövetség két helye  támogatja: 
„Világosságodhoz népek jönnek, és királyok a rád ragyogó fényhez.” 
(Ézsaiás könyve); „Boruljon le előtte minden király, minden nép őt 
szolgálja!” (Zsoltárok könyve).
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A háromkirályok utazása
 

„Hideg volt odamenet,
Épp legrosszabb része az évnek
Az útra, s ilyen hosszú útra:
Metsző a szél, az utakat elmosta az ár
A nagy télvíz idején.”1

S a tevék feltörve, lesántulva, csökönyösen
Az olvadó hóba feküdtek.
Volt, mikor visszakívántuk
A nyári palotákat a dombokon, a függőkerteket
S a sörbethozó,2 selymes lányokat.
Itt meg a káromkodó, zúgolódó tevehajcsárok,
Akik megszöktek, mert kellett nekik a szesz meg a nő, 
S a kihúnyó tábortüzek, a hiányzó sátrak,
S a mogorva várak, az ellenséges városok,
S a mocskos falvak, ahol az ember bőrit is lenyúzzák:
Nehéz volt odamenet.
Végül inkább egész éjszaka utaztunk,
Sebtiben szundikálva,
S a fülünkbe dúdoltak a hangok, szólván,
Hogy mindez csak őrület.

Aztán hajnalra leértünk egy enyhe völgybe,
Párás volt a hóövezet alatt, növényektől illatozó;
Folyó rohant benne s egy vízimalom verte a sötétet,
S három fa nyúlt az alacsony égbe,

S egy öreg, fehér ló ügetett el a mezőn.
Aztán egy kocsmához értünk, szőlőlevelek a fejgerenda fölött,
Nyitott ajtók előtt hat kéz vetett kockát ezüst pénzdarabokért,
S lábak rugdosták az üres borostömlőket.
De útbaigazítást nem kaptunk, haladtunk hát tovább
S megérkeztünk este, egy perccel se hamarabb
Találtunk arra a helyre: mondhatni, kielégítő volt.

Mindez régen volt, emlékszem én,
És megtenném újra, de vegyétek észbe
Ezt vegyétek észbe
Ezt: miért vezettek végig ezen úton,
Születésért vagy Halálért? Volt Születés, igaz,
Bizonyítékot kaptunk rá, s nem kétes, láttam születést, halált,
De azt hittem, különböznek egymástól; ez a Születés
Kemény és keserű haldoklás volt nekünk, olyan volt,
                                              mint a Halál, a mi halálunk.

Visszatértünk székhelyünkre, ezekbe a Királyságokba,
De itt nincs többé nyugtunk, a régi függelemben,
Köröttünk idegen nép csüng istenein.
Másféle halálnak örülnék.

(1927, Vas István fordítása)

1 Szó szerinti idézet Lancelot Andrewes (1555–1626) winchesteri püspök prédikációjából.
2 Jégbe hűtött, sűrű gyümölcsszörp.

Háromkirályok. Angliai kézirat-
 illusztráció (1140)

Antonio Gaudí: A napkeleti bölcsek 
imádása. Barcelona, Szent Család-
templom (1882-től)
„Az anyag tisztán, a maga asztrális 
görbületeiben tárulkozik majd ki, 
s ekkor majd a világ végre megsejtheti 
a paradicsom alakzatait.” (Gaudí)
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 6. Kettéosztott naplóval vizsgáljátok meg, ki a beszélő!
a) Milyen nyelvtani személyességgel szól a címben, az első versmondatban, majd a továbbiak-

ban?
b) Értelmezzétek, mi lehet a szerepe a váltásoknak!

 7. Azonosítsátok az elbeszélt történet és a történet elbeszélésének idejét!
a) Milyen időbeli látószögből szólal meg a versbeszélő?
b) Mi lehet az ilyen módon megalkotott időbeliség szerepe? Mire ad módot, lehetőséget?

 8. Bontsátok a történések szempontjából szakaszokra a verset!
a) Adjatok címet a szakaszoknak!
b) Keressetek szakadásokat, elhallgatásokat a történetmondásban!
c) Beszéljétek meg, mi a szerepe a mozaikosságnak!

 9. Bibliaismeretetek alapján keressetek olyan, jelképként működő motívumokat a versben, amelyek 
az utazáshoz képest Jézus jövőbeli élettörténetének vagy tevékenységének mozzanataira utalhat-
nak!
a) Milyen jelentések, történések kapcsolódnak hozzájuk a Bibliában?
b) Ki érti ezeket a versben megjelenő jelképeket? Miért?
c) Ki nem érti ezeket a versben megjelenő jelképeket? Miért nem?
d) Hogyan viszonyul a jelképek ideje az utazás és a lírai elbeszélés idejéhez?

 10. Vegyétek számba T-táblázattal, mennyiben érzékeli a versbeszélő határhelyzetnek a történteket!
a) Mit érzékel az események jelentőségéből, és mit nem?
b) Vajon mi az értelme a történet újraalkotásának?

 11. Vizsgáljátok meg, mi mindennek van szerepe a versritmus megteremtésében!
a) Milyen tartalmi vonatkozásokat mélyít el a ritmus?
b) Milyeneket az íráskép?

 12. Idézzétek fel, tanulmányaitok során hol találkoztatok bibliai történet újraírásával! Mi a szerepe 
egy-egy jól ismert bibliai történet vagy mítosz újraalkotásának?

 13. Keress képzőművészeti alkotásokat a világhálón, amelyek a napkeleti bölcsek imádását fogalmaz-
zák újra! Készíts a képekből virtuális kiállítást prezivel!

Újraírás

A vers bibliai hagyományhoz kapcsolódik: Máté 
evangéliumának a Messiás születésére Betlehembe 
látogató napkeleti bölcsekről tudósító történetét 
írja újra. A cím egy külső nézőpontból megszólaló 
lírai elbeszélőt sejtet. Az első versmondat Lancelot 
Andrewes prédikációjából átvett idézet, a címhez 

hasonlóan személytelen. A versbeszéd az idézet erő-
teljes hatású, ismétlődésekre épülő prózaritmusát 
viszi tovább. Lazább szerkesztésű mondatokból 
építkezik, és a köznapi beszéd fordulatait is felhasz-
nálja. Ritmusa és a sorok hosszúsága az úton levés 
és a belső történések tempóváltásait követi.

Szereplíra, drámai monológ

A lírai elbeszélés a harmadik versmondattól nyelvi-
leg is jelölten személyessé válik. A vers beszélője az 
első két részben többes szám első személyben szól. 
A harmadik egységben viszont a többes és az egyes 
szám váltakozó szólamát érzékeljük. Illetve egy 
ismétléssel nyomatékosított felszólítással („vegyé-

tek észbe”) egy többes szám második személyű 
közösséggel, talán az olvasóval is párbeszédet kez-
deményez. A lírai én tehát egy újraalkotott bibliai 
alak tudatába helyezkedve szólal meg. Ugyanakkor 
meghatározhatatlan, hogy melyik bölcs szerepében 
mondja visszaemlékező, refl ektáló monológját.
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Utazástoposz

Az első szakasz az utazás körülményeit, megpróbál-
tatásait beszéli el. A gyakori kapcsolatos melléren-
delések, a szerkezeti és tartalmi ismétlődések és 
halmozások az előrehaladás nehézségének és az idő 
lelassulásának képzetét keltik. Mintha az időjárás 
viszontagságain túl egy hegyi út emelkedőivel is 

meg kellene küzdeniük az utazóknak. A helyzet 
rendkívüliségére az e szakaszt lezáró két sor utal 
először a tapasztalhatónak a tapasztalaton túlival 
való ellenpontozásával („S a fülünkbe dúdoltak a 
hangok, szólván, / Hogy mindez csak őrület”).

Jézus-jelképek

A második egység, az „enyhe völgy” jelképes motí-
vumai Jézus életének és szerepbetöltésének mozza-
nataira utalnak. A jelek azonban csak a befogadó 
számára bírnak jelentéssel. A beszélő és társai szá-
mára nem értelmezhetők. A vándorok számára 
nincs információ sem az úti célt, sem annak jelen-

tőségét illetően („útbaigazítást nem kaptunk”). 
A második szakaszban a felidéző elbeszélés a meg-
érkezés tényének említéséig jut el. Ám a Bibliából 
ismert betlehemi események már hiányoznak, ezek-
ről nem esik szó (a kisded imádása, hódolás ajándé-
kokkal).

Tárgyias költészet, újklasszicizmus

Eliot az egészelvűség feladásával együtt eljut a jelen 
silányságának, értéktelenségének, köznapiságának 
tapasztalatához. A sivársággal a múlt kultúrájának 
darabjait állítja szembe. Így ér el az értékkeresésben 
az 1930-as évekre egy sajátosan vállalt katolicizmu-
sig. Egyik jellegzetes verstípusában, a perszónás-
maszkos művekben újraalkotott lények, a kultúr-
történet, történelem, irodalom, mitológia szereplői 
vagy kitalált alakok mondanak drámai monológo-

kat. A versek montázsszerű szerkezeteiben gyakran 
sejlenek fel a múlt kultúrájának idézettel, utalással, 
célzással megidézett darabjai. Lírája olyan költé-
szet, amely megkerülhetetlennek tartja az irodalmi 
és kulturális hagyományt. Annyiban objektív, tár-
gyias költészet is, hogy nem él közvetlen alanyi-val-
lomásos önkifejezéssel, és benne a tárgyias közvetí-
tés poétikai eszközeként epikus vonások is 
megjelennek.

Újjászületés

A harmadik szakaszban az elbeszélés múlt idejét fel-
váltja az értelmezés, refl ektálás jelen ideje. A beszélő 
tisztában van a velük történt esemény jelentőségével 
(„megtenném újra”), egész addigi életük átértékelő-
désével („Születésért vagy Halálért?”). Azzal, hogy a 
régi rend szerint sem hitük, sem sorsuk, sem életük, 
sem haláluk nem határozható meg többé. A „Más-
féle halálnak örülnék” zárlat a megváltás beteljesedé-
sét és az újjászületés ígéretét hozó áldozat várását 
fogalmazza meg. Ugyanakkor a „Köröttünk idegen 
nép csüng istenein” sor iróniája azt is megmutatja, 
hogy a csodában való részesülés idegenné tette a 
királyokat környezetüktől, idegenné az adott jelen-
től. S hogy amit láttak, az csak lehetőség a világ meg-
változására. A világon múlik, hogy megérti-e és 
beváltja-e a Megváltó által felkínált lehetőséget.

Motívum Bibliai utalásként való 
olvashatóság

hajnal a Messiás megszületése, e világi 
jelenlétének ténye

három fa a Golgota három keresztje ( Jézus 
és a két lator), a megváltói küldetés 
majdani beteljesedése

fehér ló az apokalipszis egyik lovasa

szőlőlevél 
és borostömlő

Jézus egy-egy példabeszéde

ezüst pénz-
darabok

Jézus Júdás általi elárultatása

kocsma 
és kockázók

Jézus köpenyére sorsot vető katonák 
( János evangéliuma)
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