A SZÖVEGVILÁGOK
ROMANTIKA LÍRÁJÁBÓL

„S eléred Eldorádót”

ESZMÉK, KÉPZETEK
ESZMÉK
KÉPZETEK, LÁTOMÁSOK
1. Olvasd el és értelmezd kettéosztott naplóval a Novalis-töredékeket Rónay György fordításában!
a) „A művész úgy áll az emberen, mint szobor a talapzaton.”
b) „A géniusz eleve költői. A géniusz, ahol működött, költőileg működött. Az igazán morális
ember költő.”
c) „A varázsló költő. A próféta a varázslóhoz képest az, ami az ízléses ember a költőhöz képest.”
d) „A valódi költő mindentudó; kicsinyben az egész világ.”
e) „Az élet értelmét csak a művész találhatja ki.”
f ) „A mese mintegy a költészet kánonja. Minden, ami költői, szükségképpen mesés. A költő a
véletlen imádója.”
2. Beszélgessetek kettéosztott naplóitok alapján a töredékekből kibontakozó költészetfelfogásról az
utolsó szó joga technikával!

Az emberi lét törékenysége
Kettéhasadt világ
Goethe nemzedéke az antik görög kultúrában látta megvalósulni az ember
eszményképét. Azt az ideális embert, aki testben és lélekben ép, őszintén
érez, nemesen gondolkodik, és poliszának szabad, felelős polgára. A fiatal
német romantikusok sokat átvettek ebből a görögségeszményből. Ugyanakkor értelmezésükben megnőtt az isteni és az emberi világ közötti távolság. A harmónia helyét a harmónia utáni vágyakozás vette át.
A német romantika kiemelkedő lírikusa, Friedrich Hölderlin antikvitásélménye is ebből a vágyakozásból fakad. A görögségben azonban
már nem a boldog aranykor mítoszát látja, hanem saját korának ellentétét. A görögségeszménnyel szemben az a modern ember áll, aki az isteninek és emberinek a szétszakítottságát, az ember magára maradottságát
tapasztalja meg a világban. Hölderlin szerint ebben az istenektől elhagyatott világban a költő őrzi meg magában „az ég visszhang ját”. Ő az, aki
újraalkothatja a szépség és boldogság valaha természetes összhangját.
Küldetése, hogy közvetítse az isteni szózatot az emberek felé az istenek
újbóli megjelenéséig. Hölderlin romantikus mítosza a görög sokistenhitet igyekszik összeegyeztetni a kereszténység megváltáshitével.

Ország Lili: Nő fekete
köpenyben (1956)

3. Asztalterítő technikával rögzítsétek, majd beszéljétek meg, milyen érzéseket, gondolatokat kelt
bennetek Ország Lili képe!
4. Milyen jelképes jelentéseket hordoz a kép díszletezése?
a) Jellemezzétek az épített környezet elemeinek hatását!
b) Értelmezzétek az árnyék szerepét!
5. Gyűjtsétek össze pókhálóábrával, milyen előfeltevéseitek vannak a versről Az élet fele útján cím
alapján!
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Az élet fele útján

Az élet felén

Sárga virággal és vad
rózsákkal rakva csüng le
a part a tóba,
ti nyájas hattyuk
és részegen csóktól
a józan és szent vízbe
mártjátok fejetek.

Sárga körtékkel és vad
rózsákkal omlik
a tóba a hegy;
óh drága hattyúk,
csókmámorosan
merül fejetek
a szentjózan vízbe.

Jaj nékem, hol kapok én, ha
tél jön, virágokat és hol
napsugarat
és árnyékot a földön?
Falak merednek
szótlan s hidegen a szélben
csörögnek a zászlók.

Jaj nekem, hol kapok, ha
tél lesz, virágokat és
ragyogó napot
és földi árnyat?
Hidegen állnak
a néma falak, a szélben
zörög a szélkakas.

(1802, Kosztolányi Dezső fordítása)

(Szabó Lőrinc fordítása)

Az élet felén

Az élet felén

Már sárga körtét ringat
s piruló csipkebokrot
a tómenti part,
s ti kecses hattyúk
csóktól ittas főtök
merítitek a szent
józanság vizébe.

Sárga körtéket csüggeszt,
vadrózsa-burjánzást vet
a tóba a vidék.
Ó, drága hattyúk,
csóktól ittasult
koponyátok bukjon
józanító, szent vízbe.

De jaj, hol lelek én
tél jöttével virágot és hol
napsütést majd
és árnyat a földön?
Szótlan mered
a zord fal, ércvitorlák
sírnak a szélben.

Jaj nekem, ha a tél jön,
honnét vegyek virágot,
napfényt, honnét
árnyát e földnek?
Szótlan falak állnak
ridegen, a szélben
megzörrennek az érckakasok.

(Kányádi Sándor fordítása)

(Tandori Dezső fordítása)

6. Végezzetek jóslásellenőrzést! Jelöljétek meg, mi
igazolódott előfeltevéseitekből a vers elolvasása
után!
7. Értelmezzétek a vers motívumait, toposzait kettéosztott naplóval!
a) Milyen mozzanat köti össze az első szakasz két
képét? Hogyan jelenik meg ez a kapcsolat az
egyes fordításokban?
b) Milyen jelképes, a szó szerinti jelentésen túlmutató jelentései lehetnek a vers motívumainak, toposzainak?

A SZÖVEGVILÁGOK
ROMANTIKA LÍRÁJÁBÓL

Johann Christian Friedrich Hölderlin:

Caspar David Friedrich: Hattyúk
a nádasban (1820)
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A ROMANTIKA LÍRÁJÁBÓL

c) Milyennek gondolja, érzékeli a vers beszélője a világot,
és milyennek saját létét a világban? Mennyiben létöszszegző és mennyiben létértelmező igényű a lírai megszólalás?
8. Vizsgáljátok meg a verset a beszédmód szempontjából
T-táblázattal!
a) Elemezzétek az első és második versszak egymáshoz
való viszonyát! Melyik tárgyiasabb, melyik személyesebb?
b) Elemezzétek a versszakokat külön-külön is! Melyik
felükben személyesebb, melyikben tárgyiasabb a versbeszéd?
c) Milyen nyelvi eszközök teremtik meg a lírai személyességet, illetve a tárgyiasságot?
9. Hasonlítsátok össze a Hölderlin-vers és Ország Lili képének létérzékelését, világtapasztalatát!
10. Vessétek össze a fordításokat! Beszéljétek meg, hogyan
árnyalják, alakítják az egyes eltérések a jelentést!
11. Kérdezzük a szerzőt technikával értelmezzétek Illyés
Gyula és Kányádi Sándor költők műfordítással kapcsolatos gondolatait!
a) „[A]mikor a körte sárgul, a vadrózsa már rég elhullatta
szirmait, és már terem: csipkebogyót terem. (…)
A versbeli őszi rajz akkor éles, s járul hozzá az egész kép
nyugtalanító különösségéhez, ha a körték sárga tömegéhez piros szín társul, (…) a csipkebogyóké.” (Illyés
Gyula)
„Magam is egyetértek, hogy nálunk általában a körteérésnél korábban virágzik a vadrózsa vagy közismertebben a csipkebokor, és nem kell lángra lobbannia,
elég, ha csak pirul, érik.” (Kányádi Sándor)
b) „[A]rról van szó, hogy a falak lehetnek kastély-, várvagy csak házfalak, de masszív épületek, több, legalább két kéménnyel, s azon egy-egy zászló formájú,
füst kihúzására szolgáló, kéményre szerelt vitorlával;
vagy többtornyú kastélyok, a tornyokon egy-egy érckakassal, olyannal, mint amelyik jó Budavár magas
tornyán csikorog élesen. Tény az, hogy a falak némák,
süketek: a költő jajára, panaszos kérdésére nem válaszolnak. Csak az ércvitorla csörren a szélben, vagy
kompromisszumot kötve ércvitorlák sírnak a szélben.
Az ércvitorla szót magam hoztam össze ez alkalomra.
Szélvitorla, ez a neve a falumbeli templomon forgó
s nemcsak a széljárást mutatni hivatott, de egyben
ékességül is szolgáló, vasból öntött, tehát ércből való
alkalmatosságnak. A templomunkról a vitorlát, a magas torony érckakasától az ércet vettem.” (Kányádi
Sándor)
12. Vitassátok meg, elvárható-e a költészettől, a verstől az
a növénytani szempontból hiteles, valószerű természetélmény, amelyet Illyés Gyula és Kányádi Sándor említ!

A vadrózsa (csipkebokor)
és termése, a csipkebogyó

Érckakas és zászló
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Hölderlin életművének egyik utolsó darabja létösszegző, létértelmező igényű vers. Első versszaka tárgyilagosnak, tárgyiasnak
ható tájleírással, második versszaka a lírai én nyelvtanilag is
megjelenő vallomásos megnyilatkozásával indít.
A kétféle beszédmód azonban nem kizárólagos az egyes
strófákban. Az első versszak negyedik sorától a beszélő hangja
egyre személyesebbé válik. A második versszak ötödik sorától
viszont a lírai személyesség átvált a külső benyomásokat rögzítő, tárgyiasabb közlésre. Így a kétszer hétsoros költemény
szerkezeti egységei úgy tükrözik egymást, hogy a hétsoros versszakok újabb (3 : 4 és 4 : 3 sor) egységekre tagolódnak.
Az ellenpontozó szövegszervezés összekapcsolja élet és
halál, szépség és rettenet, vágy és lehetőség jelentéstartalmait.
Nyomatékot ad a földi létezés törékenységének és a végesség
tudatának. Mindez arra is felhívhatja az olvasó figyelmét, hogy
az egyszerűnek és rögtönzésszerűen csapongónak tűnő vers
valójában rendkívül tudatos megalkotás eredménye.
Az élet mulandóságát, az értékek pusztulását a két versszak
ellentétes évszakszimbolikája teszi érzékletessé. Az első strófa
képei a nyárhoz kapcsolódnak, és a természet boldog önfeledtségét, gazdagságát, öntudatlan idilljét érzékeltetik. Két képének közös jellemzője a tóba hajlás, a gazdag tudatnélküliség, a
tudatnélküli(ség) gazdagság(a). A másodikban a tél kopársága,
fenyegetése, ridegsége, az értékek pusztulása válik meghatározóvá. A megszemélyesítések, a csönd és a kellemetlen hangképzet a világ idegenségét és részvétlenségét, valamint a lírai én
világidegenségét is jelölhetik.
Johann Christian Friedrich Hölderlin (1770–1843) a német és
a világirodalom egyik legnagyobb
lírikusa. Költészete és prózája nem
rokonítható egyértelműen sem a
klasszika, sem a romantika műveivel. A tübingeni egyetemen tanult,
barátság fűzte Hegelhez. 1795-től
gazdag polgári családokhoz szerződött nevelőnek. Frankfurtban beleszeretett munkaadója feleségébe,
akit műveiben Diotimának nevez.
á l Jénában
Jé áb próbálkozott.
óbálk
Irodalmi terveinek valóra váltásával
Schiller földijeként támogatta, de Hölderlin anyagi helyzete és
nemzedéktársaitól való elkülönülése miatt nem talált magának
helyet az irodalmi életben. Goethe még a nevét sem tartotta megjegyzésre érdemesnek, amikor a fiatal Hölderlin nála járt tisztelgő
látogatáson.
Hölderlint csalódásai és a kortársak közönye egyre érzékenyebbé
és ingerültebbé tették. Életének utolsó három és fél évtizedét elborult elmével élte. Műveinek első teljes kiadása csak 1914-ben jelent
meg. Életművét a modern irodalmi tudat egyre jelentősebbnek
tartja.

Meliorisz Béla: Valahol
mielőtt leülök
még kihúzgálom a hajszálakat
a lefolyóból
a nap hátralevő részében azután
már nem kívánok semmit az élettől
mivel nincsenek részvényeim
s nem lottózom
a világgal megbékélve ülök
a lakótelepi erkélyen
a műanyag kerti széken
éppen nyár van
legfeljebb kora ősz
s valahol
sárga körtékkel és vad
rózsákkal omlik
a tóba a hegy
(2006)

1. A vers a Föld és föld között
című kötetben jelent meg.
Értelmezzétek a kötetcímet minél több képzettársítással körbejárva! Értelmezzétek a kötetcímet
Hölderlin világ- és embertapasztalatával összefüggésben is!
2. Hasonlítsátok össze Az
élet felén, illetve Az élet
fele útján címet a Valahol
címmel!
3. Vessétek össze halmazábrával Hölderlin versét
Meliorisz Béla versével!
a) Vizsgáljátok meg a
vershelyzet, a díszletezés, a motivika és a
hangvétel különbségeit!
b) Milyen nyelvi eszközök alakítják az emberi lét tragikus, illetve
ironikus szemléletét?
c) Mi a következménye a
központozás elhagyásának?
4. Miként folytat párbeszédet a kortárs költő verse
a Hölderlin-versben megfogalmazott létélménynyel?

A ROMANTIKA LÍRÁJÁBÓL

Tárgyiasság és személyesség
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Johann Christian Friedrich Hölderlin:
Menón1 panasza Diotimáért 2 – részlet

A ROMANTIKA LÍRÁJÁBÓL

4.
Úgy éltünk mi, akár a szerelmes hattyuk a fényben,
csöndesen úszkálnak, ringnak a fodrokon át,
s nézik a tó tükrén az ezüst felhők vonulását,
míg hüvös, éteri kék fodroz a testük alatt,
így éltünk mi is itt. S ha felénk mordulva az észak
intett és panaszát zúgta, lehullt a levél,
lombját sírta az ág, és szálltak a szélben az esők,
csak mosolyogtunk, mert tudtuk, egy isten is óv
és szavainkra figyel, meghitten zeng a szivünkben
egy dalt, s csak mivelünk gyermeki s néha vidám.
Puszta, kihalt ma a ház, elvették tőlem a fényt is.
Téged vettek el és véled a két szememet.
Körbe bolyongó árny vagyok, élek ugyan, de nem értem,
mért kell élnem még, fénytelen, egyre tovább.
5.
Volna csak ünnep! a dalt karban zengném! De miért is?
Nincs, ha magamba vagyok, részem az isteniből.
Én vétkem, tudom, átkos erő bénítja meg izmom,
s kelhetek ellene föl, úgyis a földre bukom.
Érzéketlenül űlök egész nap s gyermeki csöndben,
s olykor elönti a könny jéghidegen szememet.
Egy bánat, ha virág nyílik, ha madár dala hallik,
merthogy az ő örömük égből eredt üzenet.
Ó! iszonyún érzem, hogy szívem napja leáldoz,
fénye, akárcsak az éj, s nem melegít sugara,
börtön az ég, fala szürke, kopár, minthogyha nem élne,
meggörbed mégis vállam a súlya alatt.
(1800, Radnóti Miklós fordítása)

1. Vessétek össze a Menón panasza Diotimáért hattyúhasonlatát Az élet fele
útján hattyúmotívumával!
2. Milyen szerepet tölt be a létben a szerelem a beszélő szerint?
3. Milyen szerepet tölt be a létben a beszélő szerint a dal, a költészet?
4. Milyen viszony van a beszélő szerint
szerelem és költészet között?
5. Miként értelmezhető az ünnep szerepe, jelentése a szerelemmel és a költészettel, illetve az emberi és az isteni
világgal összefüggésben?
6. Mi a következménye a beszélő szerint
a szerelem elvesztésének a költészetre,
illetve az isteni és emberi világ közti
viszonyra nézve?
7. Hogyan értelmezhető mindezek alapján a versbeszéd panaszként való megnevezése a címben?

Johann Christian Friedrich Hölderlin:
Az élet édességeit
Az élet édességeit kiittam én már,
az ifjúság öröme messze, messze rég már!
Április, május, július be távol!
Semmi vagyok már, válnék a világtól.
(1811, Rónay György fordítása)

François Gérard: Ámor és Psyché (1798)
 Hogyan fejezi ki a festmény a teljességet,

az egészélményt, a testet és a lelket összekapcsoló szerelmet?

Pilinszky János: Hölderlin
Kurtág Györgynek3
December hője, nyarak jégverése,
drótvégre csomózott madár,
mi nem voltam én? Boldogan halok.
(1974)

1. Szerinted ki Pilinszky versének beszélője?
2. Bizonyítsd érvekkel, hogy a Pilinszky-vers olvasható a Hölderlin-vers
átírásaként (parafrázisaként)!
3. Írj blogot! Ajánld olvasásra kortársaidnak a két költő két versét!

1

görög név, jelentése: ’várakozó, kitartó’
Diotima Erósz szerelemisten igaz ismerője Platón Lakoma című művében. A „Micsoda Erósz?” kérdésre azt válaszolja, hogy se nem isten,
se nem halandó, hanem valami a halandó emberek és a halhatatlan istenek között.
3
Kurtág György kortárs komponista, műveit világszerte játsszák. Több Pilinszky-verset megzenésített.
2
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Novalis: Himnuszok az éjszakához – részletek

2
Mindig vissza kell térjen a reggel? Sosem ér véget földi hatalma? Boldogtalan sürgés-forgás emészti el a szárnyas Éjszaka mennyei jöttét.
Sosem fog örökkön égni a Szerelem titkos áldozata? A világossághoz
mérték idejét; viszont időtlen és határtalan az Éjszaka uralma. – Örökké
tart az álom. Áldott álom – ne túl kevésszer boldogítsd az Éjnek áldozókat. Csupán a balgák ismernek félre, csak ők nem tudnak az álom
árnyékáról, amit minden igaz éjszaka jöttén irgalmasan fölénk borítasz.
Nem éreznek meg téged a szőlő arany levében, a mandulafa bűvös olajában, s a mákony barna italában. Nem tudják, hogy te lebegsz a zsenge
lány keble körül, hogy ölét te varázslod mennyé – nem sejtik, hogy eget
nyitogatva te lépsz elő régi regékből, s a boldogultak otthonának a te
kezedben van a kulcsa, végtelen titkok hallgatag követe.

Edmund Dulac: Orpheusz
és Eurüdiké (1934 körül)

4
Most már tudom, mikor lesz az utolsó reggel – mikor nem űzi el többet
a fény az Éjt s a szerelmet –, mikor lesz örök, mikor lesz egyetlen végtelen Álom a szender. Mennyei fáradtság árad el bennem. – Hosszú és
fárasztó a szentelt sírig a zarándokút, nehéz a kereszt. A kristályos hullámot, amint – köznapi lelkek számára észrevétlen – ott csobban a
halom ölén, melynek lábánál megtörik a földi ár: aki e hullámot ízlelte
már, aki állt már fönt a világ határhegyén, és átnézett az új hazába onnét,
az Éjszaka lakóhelyére – az már valóban nem tér vissza többé a világ
forgatagába, az országba, ahol a fény lakik, örök nyugtalanságban. (…)

A ROMANTIKA LÍRÁJÁBÓL

1
(…) Másfelé fordulok, a szent, kimondhatatlan és titokzatos éjszakához.
Lent hever a világ – mély szakadékba merülve –, helye magányos és
kopár. Mélységes honvágy sajdul a lélek húrjain. Harmatcsöppekben
hullanék alá, s vegyülnék el a hamuval. – Emlékezés távolai, ifjúság
vágyai, gyermekkor könnyei, az egész hosszú élet kurta örömei, meddő
reményei: úgy lengnek elő mind, szürke ruhában, mint esti köd naplemente után. Más tereken ütötte föl víg sátrait a fény. Hát sosem tér
vissza gyermekeihez, akik ártatlan hittel várják? (…)

6
Halálvágy
Ha heves kín letaszít
a föld sötét ölébe
s eltép a fénytől: jelt ad így
a boldog költözésre.
A keskeny csónak visz a menny
tulsó partjára sebesen.
Áldjuk az örök éjszakát,
áldjuk az örök álmot.
Melengetett a napvilág,
hervasztottak a gyászok.

Nem csábít többé messze táj:
Atyánkhoz mennénk haza már.
(…)
Vár odalent a Vőlegény,
Jézus, a drága mátka.
Alkonyodik már, a szegény
szeretők vigaszára.
Bilincsünk álom oldja meg,
s az Atya tárt karjába vet.

George Frederick Watts: Orpheusz
és Eurüdiké (1870-es évek)

(1800, Rónay György fordítása)

Charles de Sousy Ricketts: Orpheusz és Eurüdiké (1922)
 Ha nem ismered, olvasd el Orpheusz és Eurüdiké történetét!

Hogyan írja újra a mítoszt Novalis ciklusa?
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1. Mivel igazolható a címben megjelölt műfaj? Mi teremti meg a szöveg líraiságát?
2. Verset vagy prózát olvasunk? Indokoljátok véleményeteket! Vizsgáljátok meg, hogy a prózaszerűen tördelt
részletekben milyen nyelvi egységeknek van ritmusalakító szerepük!
3. Rendezzétek T-táblázatba az éjszaka és a nappal tulajdonságait az olvasott részletekből! Milyen tudatállapotot, létszférát és létformát, érték- és szereplehetőségeket kínál a beszélőnek az éjszaka és a nappal?
4. Rendezzétek szemponttáblázatba, hogy az éjszaka és a nappal mely jelentései kapcsolhatók az antik mitológiai hagyományhoz, melyek a zsidó-keresztény hagyományhoz, illetve melyiket miként írják felül!
5. Hogyan tekint a beszélő a hétköznapi, polgári világra? Miért és hová vágyódik el belőle?
6. Hogyan nevezi a beszélő azokat, akik nem ismerik fel az éjszaka valódi lényegét?
7. Milyen világ- és létértelmezés magyarázhatja a beszélő halálvágyát? Mit jelenthet a halál a valaha volt
egység, szétválás, újraegyesítés romantikus felfogásában?
8. Milyen határok, határhelyzetek jelennek meg az olvasott részletekben? Mit jelent az átlépésük?
9. Miféle gyászról beszélhet a halálvágy lírai énje? Milyen erőt, lehetőséget, jelentőséget tulajdonít az éjszakának?
10. Hasonlítsátok össze halmazábrával Poe versét és Novalis versciklusának részleteit!

A halál magánmitológiája. Az éjszaka és a nappal az emberiség ősképei,
ellentétes vagy egymást kiegészítő szimbólumai. Olyan kettős ellentétek,
amelyekben az európai kulturális hagyomány saját magáról gondolkodott, és gondolkodik ma is. Az éjszakához és a nappalhoz, vagyis a sötétséghez és a fényhez ellentétes jelentéstartalmak kapcsolódnak.
A görög mitológiában az éjszaka a világegyetem kialakulása előtti
minőség. Az egyik mítosz szerint Khaosz lánya (Nüx), az Ég (Uranosz)
és a Föld (Gaia) anyja. Ő a halál, az álom, a szorongás, a szeretet és a csalás teremtője is. A görögök sötétségistennője, Hekaté az elhagyott szerelmesek támogatója. Gyermekei a fekete halálisten (Thanatosz) és
a fehér álom (Hüpnosz).
A zsidó és a keresztény hagyományban az éjszaka (sötétség) a halál,
a gonoszság és a kárhozat szimbóluma. Vele szemben a fény férfi teremtőelvként kozmikus értelem- és igazságszimbólum. Isten dicsőségének
legfőbb természeti kifejezője. A fény a keresztény szimbolikában Krisztus-jelkép, jelentéskörébe tartozik a megváltás és az üdvözülés (örök
világosság) is.
A Himnuszok az éjszakához kapcsolódik a görög, illetve a zsidó-keresztény hagyományhoz, de újra is alkotja azt. Vagyis a műben az éjszaka
a beszélő magánmitológiájaként tűnik fel. Olyan világmagyarázó elvként,
amely az egység helyreállítására törekszik. Ez ellentétes a fény és a sötétség
szétválasztásával kezdődő ószövetségi teremtéstörténettel és a görög
mitológiával. Ez a magánmitológia az egységet a személyiség belső tartalmaiban, illetve a műalkotás megalkotott világában véli létrehozhatónak.
A Himnuszok az éjszakához egy új lírai műforma, a modern prózavers
egyik első megjelenése az irodalom alakulástörténetében. A kézirat még
verssorokba tördelte a ciklus darabjait, de a nyomtatott kiadás részben
már lemondott a versszerű tagolásról.

Nappal

Éjszaka

rend

káosz

erény, jóság

bűn, gonoszság

ésszerűség

titok, misztika

tudás

tudatlanság

ébrenlét

álom

józanság

őrület

élet

halál

üdvözülés

kárhozat

Vincent van Gogh: Csillagos éj
a Rhône felett (1888)

A prózavers tipográfiailag a próza lapszéltől lapszélig való tördelését követő szöveg. A verstani egységeknél
nagyobb ritmikai egység (szószerkezet, tagmondat, mondat) és a lírára jellemző beszédmód jellemzi. Egyik
változata a bibliai hagyományokhoz kapcsolódó, a lírai kifejezőeszközöket (költői kép, ritmus) mellőző, a
példázatokhoz közel álló forma. Másik változatát a lírára jellemző sűrítettség, tömör nyelvhasználat jellemzi, amelynek meghatározó poétikai eszközei a változatos hang- és gondolatalakzatok, illetve a költői képhasználat. Ez utóbbi létrejöttében fontos szerepe volt annak a minden formai kötöttséget elutasító romantikus költői törekvésnek, hogy a megszokott verstani képleteken túllépve ledöntsék a líra és az epika közti
korlátokat, és az újszerű életérzéseket új formában fejezzék ki.
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A fő cél ugyanis, amit e költeményekben kitűztem, az volt,
hogy a mindennapi életből válasszam ki az eseményeket és
a helyzeteket, és hogy mindvégig – amennyire lehetséges –
oly nyelven adjam elő vagy írjam le őket, melyet valóban
használnak az emberek; egyúttal pedig az, hogy a képzelettel kissé kiszínezzem azokat, miáltal az elme szokatlan
meg világításban látja a köznapi dolgokat; továbbá és mindenekelőtt pedig az, hogy ezeket az eseményeket és helyzeteket érdekessé tegyem oly módon, hogy felkutatom
bennük – híven, bár nem hivalkodón – természetünk ősi
törvényeit: főképpen ami azt a módot illeti, ahogyan felindult állapotban társítjuk a képzeteket. (…)
Mert minden jó költészet az erőteljes érzések spontán
kiáradása; és noha ez igaz, olyan költeményeket, melyek
egyáltalán értékesnek mondhatók, csak az írhat, ha mégoly sokféle témára is, aki – a szokásosnál több benső érzékenységgel rendelkezvén – előbb hosszan és mélyen gondolkodott.
(William Wordsworth: Előszó a Lírai balladákhoz –
részlet, Mohay Béla fordítása)
Önként kínálkozott a gondolat, (…) hogy két különböző
fajtájú költeménysorozatot kéne alkotni. (…) egyezségünk
szerint nekem a természetfeletti vagy legalábbis a regényes
személyekre kellett erőfeszítéseimet összpontosítanom;
ámde úgy, hogy benső valónkból egy olyasfajta emberi
érdekességet és olyan, az igazságot megközelítő dolgot
bányásszunk ki, ami elegendő ahhoz, hogy a képzelet eme
látomásai a nem-hivést a költői hitelesség eléréséhez szükséges pillanatra önként felfüggesszék. Mr. Wordsworthnek pedig azt a célt kellett kitűznie, hogy a mindennapos
dolgokat az újdonság varázsával ruházza fel, és a természetfelettivel egyenértékű érzelmeket kelt úgy, hogy az
elme figyelmét a megszokás közönyéből kimozdítja, és
a körülöttünk levő világ gyönyörűségére és csodáira irányítja.
(Samuel Taylor Coleridge: Biographia Literaria –
részlet, Mohay Béla fordítása)

William Wordsworth (1770–
1850) az angol
kora romantika
eg yik jelentős
költője. Cambridge-ben tanult,
majd KözépAng lia tó vidé790 és 1792 között bejárta
kén telepedett le. 1790
Franciaországot. Lelkesen üdvözölte a francia
forradalmat. 1793-ban a jakobinus diktatúra
és az angol–francia háború hatására kiábrándult a forradalmi eszmékből. Ebben az évben
jelentek meg első költeményei. Költői pályája
1805 körül lezárult.
1798-ban Wordsworth és Coleridge közösen adták ki a Lírai balladák című verseskötetet, amely az angol romantika első nagy hatású alkotása volt.

A ROMANTIKA LÍRÁJÁBÓL

A látomás mint teremtés

B. S. Kelton: William Wordsworth háza
Rydal Mount-ban (1897)

1. Értelmezzétek Wordsworth-nek a kötet előszavában megfogalmazott céljait!
a) Hogyan viszonyul a célul tűzött téma és beszédmód a klasszicizmus poétikai elveihez?
b) Milyen a jó költészet Wordsworth szerint?
c) Hogyan viszonyul Wordsworth költészetfogalma a klasszicista szabálykövetéshez?
2. Milyen elvek szerint írták a kötet verseit Coleridge szerint?
a) Szerintetek milyen költői-poétikai eszközökkel valósítható meg Coleridge és milyenekkel
Wordsworth „feladata”?
b) Hogyan egészíti ki egymást a kétféle versalkotási cél? Mi bennük a közös?
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Lírai balladák
A Lírai balladák (1798) című verseskötetet az
angol William Wordsworth és Samuel Taylor Coleridge közösen adták ki. Wordsworth és Coleridge a
modern, polgári prózával, a széttagoltsággal, az iparosodással és a városiasodással szemben fordultak a
természethez és a képzelethez. Mivel Coleridge
csak néhány verssel szerepelt a kötetben, Wordsworth költészetfelfogása erőteljesebben érvényesült. A kötetcím a különböző műfajok ötvözésének
közös alkotói szándékát fejezte ki.
Wordsworth és Coleridge a kötet megalkotásakor két különböző verstípus megvalósítását tűzte ki
célul. Mindkettőben az a közös törekvés érvényesült, hogy teret adjanak a fantáziának, és „az olvasó
érdeklődését a természet igazsága felé fordítsák”.
Wordsworth a hétköznapiban igyekezett megmutatni a csodálatosat. Coleridge kitalált világokkal
irányította a befogadó figyelmét a hétköznapi feletti

1. Milyen természeti képet (látványt)
őrzöl az emlékezetedben, amely valamikor nagy hatást gyakorolt rád?
a) Idézd fel magadban minél részletesebben a képet! Ha úgy könnyebb
felidézni, csukd be a szemed!
b) Gondold át, mi fogott meg a látványban, mit éreztél, mi járt a fejedben akkor! Rögzítsd írásban a
felidézett látványt, érzéseket, gondolatokat!
2. Folytasd írásodat! Miért lehet „ünnep” a természettel való találkozás?
a) Mire jó az ilyen találkozások „elmentése” az emlékezetünkben?
b) Szoktál „nézegetni” ilyen, az emlékezetedbe elmentett képeket? Ha
igen, mikor, miért?

Vadnárciszmező

létszférára. A kétféle alkotásmódot összekapcsolja,
hogy mindkettő feltételezi a megtapasztalható
valóság és a tapasztalatok, érzékek feletti világ összetartozását, szoros kapcsolatát.
A Lírai balladák előszava esztétikai alapelvként
fogalmazta meg a beszédmód köznapi nyelvhasználathoz való közelítését – a klasszicizmus mesterkéltnek ítélt fennkölt stílusával szemben. A népköltészet
nyelvi és tematikus ösztönző hatása elsősorban
Wordsworth költészetében figyelhető meg. Ez a jellemző összefüggésben van a romantika természeteszményével, amely a vidéki, falusi életmódban gyakran
természet és ember eredendő összhangját látta.
Az előszó szerint a költészet „az erőteljes érzések
spontán túláradása”. Ez a költészetfelfogás egyértelműen szemben áll a klasszicista szabálykövetéssel.
A szerves forma gondolatának egyik első megfogalmazása a romantikus irodalomban.

William Wordsworth: Daffodils
(I Wandered Lonely as a Cloud)
I wandered lonely as a cloud
That floats on high o’er vales and hills,
When all at once I saw a crowd,
A host, of golden daffodils;
Beside the lake, beneath the trees,
Fluttering and dancing in the breeze.
Continuous as the stars that shine
And twinkle on the milky way,
They stretched in never-ending line
Along the margin of a bay:
Ten thousand saw I at a glance,
Tossing their heads in sprightly dance.
The waves beside them danced; but they
Out-did the sparkling waves in glee:
A poet could not but be gay,
In such a jocund company:
I gazed–and gazed–but little thought
What wealth the show to me had brought:
For oft, when on my couch I lie
In vacant or in pensive mood,
They flash upon that inward eye
Which is the bliss of solitude;
And then my heart with pleasure fills,
And dances with the daffodils.
(1798)
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William Wordsworth:

Sétáltam, mint felhő, melyet
szél hajt, céltalan, könnyedén,
s egyszer csak egy sor, egy sereg
aranyliliom tűnt elém,
a tó partján, a fák alatt
ringtak, táncoltak álmatag.
Ahogy csillaggal a tejút
ragyog s hunyorog mindenütt,
a szikrázó kis öblöt úgy
körüllobogta ünnepük;
lángszirom, táncos, büszke fej
hintázott ott vagy tízezer.
Tűztánc volt a tó is, de ők
túltündökölték a vizet, –
költő ily társaság előtt
csak boldog s vidám lehetett!
Néztem, – néztem, – nem tudva még,
hogy mily gazdaggá tett a kép;
mert ha merengő éjeken
lelkem most önmagába néz,
gyakran kigyúl belső szemem,
mely a magány áldása, és
megint veletek lobogok,
táncoló tűzliliomok.
(Szabó Lőrinc fordítása)

Nárciszok
(Bolyongtam, mint bús fellegek)
Bolyongtam, mint bús fellegek
Úsznak a völgy és hegy között,
S a rét egyszer csak rengeteg
Aranyvirágba öltözött:
A fák s a tó közt száz titok,
Szelekkel ringó nárciszok.
Ha csillag pislog messze fenn
A szikrázó tejút ölén,
Lebeg, mint ők lábujjhegyen,
Tavacska öble félkörén:
Betelt velük a láthatár,
Fejecsketáncot járt a táj.
Hiába ropták langy habok,
Az összes szebben penderült:
Költő, ki mindig andalog,
Közöttük gyorsan felderült:
Bámultam csak nem fogva fel,
Mi kincs, ha lelked társra lel:
Hiszen ha fekszem ágyamon
Szemem lehunyva, tétlenül,
E képet újra láthatom,
Magányom is megédesül,
S elönti szívem lágy szirom,
Temérdek táncos nárciszom.

A ROMANTIKA LÍRÁJÁBÓL

Táncoló tűzliliomok

(Bajnóczy Zoltán fordítása)

3. Illusztráljátok a versben felidézett helyzetet!
4. Szemponttáblázattal vessétek össze a fordításokat egymással (és az eredetivel) a következő kérdések segítségével! Mozaiktechnikával dolgozzatok!
a) Hogyan jellemezhető a lírai én helyzete és lélekállapota az első két sor, illetve az utolsó versszak
alapján?
b) Hol vannak idősíkváltások, és melyiknek mi a szerepe?
c) Mi a szerepe a természetnek az 1–3., illetve a 4. versszak szerint?
d) A látvány leírása vagy az élmény belső felidézése hangsúlyosabb, fontosabb?
e) Milyen poétikai eszközök mozdítják el a látványt a látomás felé?
f ) Miért fontos a beszélőnek a látvány, miért a látomás? Melyik értékesebb?
5. Gyűjtsétek ki és értelmezzétek kettéosztott naplóval Szabó Lőrinc fordításából a tűzzel kapcsolatos metaforákat! Beszéljétek meg, mi a névátvitel alapja!
6. Olvassátok el Bajnóczy Zoltán kortárs fordító értelmező megjegyzését, majd oldjátok meg a fordító által írt feladatokat [a)–e) pontok]!
„Az újrafordítást már a cím is szükségessé tette. Az aranysárga nárcisz Anglia, szűkebb értelemben a Tóvidék jellegzetes virága. A Szabó Lőrinc szövegében – valószínűleg a záró sor alliterációja
miatt – megjelenő tűzliliom egyrészt nem gyakori arrafelé, másrészt a szöveg jelentését is problematikussá teszi. A tűztoposz vörös színével zaklatottságot sugall, ellentétben a nap és a csillagok
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aranyló, örömet sugárzó fényével. A vers dinamikáját a lírai én hangulatváltozása teremti meg.
A magányos felhőként ballagó költő a nárciszok vidám tánca láttán vidul fel – természet és egyéniség metaforikus kapcsolata alapvető fontosságú a romantikában. Ezt a váltást a »bús fellegek« és
a »szelekkel ringó nárciszok« kettősségével igyekeztem érzékeltetni. Szabó Lőrinc visszájára fordítja az alaphelyzetet: a »könnyedén« sétáló lírai én »álmatag« virágokkal találkozik.”
a) Milyen jelentésbeli ellentmondást mutat a „Sétáltam, mint felhő,” verskezdet?
b) Értelmezzétek a kétféle fordítói megoldást: „Néztem, – néztem, – nem tudva még,” és „Bámultam csak nem fogva fel,”! Értékeljétek a kétféle fordítást az eredetivel összevetve is!
c) A szép rím feltétele nemcsak a magánhangzók egyezése, hanem a mássalhangzók hasonlósága
is. Ezt a hasonlóságot általában a zöngés-zöngétlen párok (g~k, p~b, t~d stb.) használatával
érik el a költők. Vessétek össze a két fordítás rímelését! Melyik tisztább? Találunk-e kevésbé
szépen zengő rímet az eredeti szövegben?
d) A ragrímet az azonos toldalékok monotonitása miatt régiesnek, kevésbé elegánsnak tartják.
Vizsgáljátok meg ebből a szempontból is a három szöveget!
e) Milyen hatást kelt az olvasóban a tűz és a víz egyidejű jelenléte a Szabó Lőrinc-féle fordítás
harmadik versszakának első két sorában? Miért más az eredeti, amelyben csak a víztoposzra
történik utalás? Mi a véleményed a „túltündökölték” szóalakról?
7. Gondolkodjatok tovább a fordításokról!
a) Hogyan fordítja Szabó Lőrinc, és hogyan fordítja Bajnóczy Zoltán a vers első sorát? Melyik
fordítás mit tart meg az eredetiből? Melyik tér el jobban az eredetitől? Miben áll az eltérés?
b) A „belső szem”, a belső látás (inward eye) motívuma a romantika egyik kulcstoposza. Melyik
fordító hogyan használja?
c) Melyik fordítás személyessége áll közelebb az eredetihez? Miért?
d) Melyik fordítás hogyan kísérli meg visszaadni a víz csillanásait, a fény játékát? Melyiknek sikerül jobban? Miért?
e) Melyik fordító hogyan fordítja az „örömöt” (bliss, pleasure), és hogyan a szívnek a virágokkal
való „együtt-táncolását”?
8. Te mit teszel, ha magányos, szomorú vagy feszült vagy? Van-e bevált módszered a felvidulásra,
ellazulásra? Ha igen, mi az? Mondd el padtársadnak!
9. Készíts illusztrációt a versbeli látványhoz és a látomáshoz! Próbáld érzékeltetni a látvány és a látomás különbségét!

Magány és természetélmény
A romantikus költő számára a természet az ember
életére, érzelmeire és gondolataira ható, megrendítő
élmények forrása. E poétikai felfogás egyik legismertebb darabja a Táncoló tűzliliomok. A költemény
szerkezetét egy múltbéli természetélmény felidézése
és újra előhívható belső képpé rögzülése adja. A viszszatekintő látószög a felidézett ént már a vers felütésében középpontba állítja. A „lonely” (’magányosan’)
állapothatározó nyomatékosítja a felidézett énnek a
világtól való elfordulását és a titokzatos természeti
élmény befogadására kész állapotát. Ebből is fakadhat, hogy a beszélő nem a természeti kép érzékletes
leírására törekszik, hanem a látvány keltette érzelmi
megrendülés, elragadtatás kifejezésére.

Tűzliliom és vadnárcisz
 Mi a véleményed Szabó Lőrinc változtatásáról?
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A látvány elűzi a lírai én borongós hangulatát. Az átszellemült, ünnepi pillanatban a természeti kép titokzatos csodának tűnik fel. A poétikai eszközök a természetfölöttit sejtetik
a természetesben, és a valószerű látványt a romantikus látomás felé mozdítják el.
A látomásszerűséget Szabó Lőrinc fordítása azzal is fokozza, hogy az angol vidéken megszokott vadnárciszok helyett a ritkább és narancsosabb színű tűzliliomot szerepelteti.
Hozzá az eredeti szövegben nem szereplő tűzmetaforák egész
sorát kapcsolja. Ezek a metaforák esztétikai szempontból igen
hatásosak, ugyanakkor át is formálják az eredeti szöveget.
A tűzliliomok emlékké, újra és újra átélhető látomássá
lényegülő varázsa azt is jelentheti, hogy a belső kép magasabb
rendű a külsőnél. Hiszen a személyiségen belüli látomás teljes
egészében szellemi természetű, amelynek teremtője, megalkotója maga a költői én.
Fokozások és túlzások

„egy sor, egy sereg”, „tízezer”

Mozgásképletek

„ringtak, táncoltak”, „hintázott”

Hasonlat

„Ahogy csillaggal a tejút ragyog”

Metaforák

„lángszirom, táncos, büszke fej”
„Tűztánc volt a tó is”

Fényhatások

„aranyliliom”, „csillaggal”, „szikrázó”,
„lángszirom”, „túltündökölték”

Az Aira Force vízesés. A kép azt a környezetet ábrázolja – idealizáltan –, amely
a Táncoló tűzliliomok című vers megírására
ihlette Wordsworth-t.
 Hogyan nyilvánul meg a természet

ereje és szépsége a kép dinamikus és
statikus elemeiben?

A ROMANTIKA LÍRÁJÁBÓL

Látvány és látomás

S
Samuel
Taylor Coleridge (1772–1834) angol költő, drámaíró, filozófus. Lelkészcsaládban születtett. Londonban, majd Cambridge-ben tanult. 1797-ben megismerkedett Wordsworth-szel.
11798-ban kiadott közös kötetük, a Lírai balladák az angol romantika korszaknyitó műve lett.
C
Coleridge költészetének csúcsteljesítményeként tartják számon Rege a vén tengerészről (1798)
ccímű alkotását.

 Kubla kán-illusztrációk egy művészeti fesztivál kiállítására. Írd meg a kiállítás megnyitóját!
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Samuel Taylor Coleridge: Kubla kán
Kubla kán tündérpalotát
építtetett Xanaduban,
hol roppant barlangokon át
örök éjbe veti magát
az Alph, a szent folyam.
Mérföldnyi jó földet tizet
gyorsan torony s fal övezett:
s itt tömjénfa nyilt, illat volt a lomb,
tündöklő kertek és kanyar patak;
ott sötét erdők, vének, mint a domb,
öleltek napos pázsitfoltokat.

A ROMANTIKA LÍRÁJÁBÓL

De óh, amott a cédrusfödte bércen
a mélybe milyen hasadék szakadt!
Micsoda vad hely! démon-kedvesét sem
siratja szentebb, iszonyúbb vidéken
elhagyott nő a sápadt hold alatt!
S e szakadékból, forrva, zakatolva,
mintha a föld gyors lélegzete volna,
hatalmas forrás lüktetett elő:
torkából, mint felugró jégeső
vagy mint a pelyvás mag1 a csép alatt, –
ívben repült a sok nagy szirtdarab:
s táncos sziklákkal együtt így okádta
a folyót a kút örök robbanása.
Öt mérföldet átkanyarogva szállt a
szent Alph a völgybe, nagy erdők alatt,
aztán elérte a barlangokat
s leviharzott a halott óceánba:
s e messzi zajból Kubla ősatyák
szavát hallotta, hadak jóslatát!
A kéjpalota nézte sok száz
lenge tornyát a vizen
és egy zene volt a forrás
és a barlang, egy ütem.
Ritka művészet, ihlet és csoda:
jégbarlangok és napfénypalota!
Ismertem egy lányt valaha,
látomás lehetett:
Abesszinia lánya volt,
Abora hegyéről dalolt
s cimbalmot pengetett.
Zendülne csak szivemben
még egyszer a dala,
oly vad gyönyör gyúlna ki bennem,
hogy felépítném csupa
muzsikából azt a szép
fénydómot! a jégtermeket!
S mind látná, aki hallana,
s „Vigyázzatok!” kiáltana,
„Szeme villám! haja libeg!
Hármas kört reá elébb,
s csukja szemünk szent borzalom,
mert mézen élt, mézharmaton,
s itta a Menyország tejét!”
(1798, Szabó Lőrinc fordítása)

1

1. Olvassátok el többször figyelmesen a verset! Készítsetek minél pontosabb illusztrációt a Kubla kán vágypalotáját és természeti, természetfeletti környezetét
leíró látomáshoz!
2. Miért különleges a palota elhelyezkedése? Hányféle
ellentét jelöli ki a helyét?
3. Milyen szimbolikus jelentései lehetnek a versben a
szent folyamnak, a forrásnak és a halott óceánba utat
nyitó barlangnak?
4. Miért lehet fontos, hogy a palota visszatükröződik a
szent folyam vizében?
5. Milyen poétikai eszközök hangsúlyozzák a zeneiséget?
6. Minek a szimbóluma lehet a palota?
7. Vitassátok meg, hogy az építtető vagy a mű látszik
fontosabbnak a versben!
8. Miben különbözik a vers második része az elsőtől?
Hogyan kapcsolódik hozzá mégis tartalmában és
motivikusan?

Egy álom képei. A titokzatos, különös versnek első olvasásra egyik
legszembetűnőbb vonása a benne szereplő tulajdonnevek furcsasága. Kubla kán, Xanadu, Alph egy mitikus világ üzenetét hozza,
egy hangsúlyosan teremtett, megalkotott világét. Jellemzője a képzeleti kép, a látomás. A látomás a megszokott valóságon túllépve
szabad és váratlan kapcsolatokat létesít egymással össze nem függő
látási vagy hallási érzékletek, jelenségek között.
A vers első egységének központi motívuma Kubla kán vágypalotája. A képhez nehezen rendelhető egyértelmű jelentés.
A képalkotás eltávolodik az egyértelmű jelentést hordozó allegóriától a többféle jelentést megengedő szimbólum irányába.
Kubla kán elsősorban palotája révén jelenik meg a szövegben.
A szöveg az építménynél nagyobb hangsúlyt helyez annak környezetére. A vágypalota csodálatos volta, kiemelt szerepe tehát elsősorban elhelyezkedésében keresendő. Az Alph partján emelkedik, a
folyam pedig az egyik legősibb termékenység- és pusztításszimbólum, idő-, élet-, illetve haláljelkép. A palota elhelyezkedésének jelentőségét az is mutatja, hogy határhelyzetben áll, kitüntetett ponton, ahonnan egyaránt láthatók az alámerülés roppant barlangjai
és a szent folyam forrása. Ahonnan a feltörő és a lezúduló víz hangja egyszerre, összefonódva hallható. Ezt úgy is értelmezhetjük,
hogy a folyó a létezés titkát, a születés, az élet és a halál misztériumának örök körforgását, belső, lényegi egységét jelképezi. A víz
feltörő és lezúduló robaja pedig élet és halál csodálatos muzsikája.
A zene előtérbe állítása azt is jelentheti, hogy a létezés titkai nem
beszélhetők el a nyelv által. Az ember, a művész csak megsejteni,
megérezni képes a titkot: álmaiban, képzeletében, saját lelkében.
A palota tornyai visszatükröződnek a szent folyam vizében.
Így maga is hordozza azt a titkot, amelyet alkotója megsejtett,
megértett. Ezért válhat a vágypalota a létezés titkait fürkésző
tökéletes műalkotás romantikus eszményének szimbólumává.
A palotát megálmodó Kubla kán pedig a világmindenség titkait
meghalló művész jelképévé. Ezt a jelentést Szabó Lőrinc fordítása
„megadja”. Az angol eredeti („a ritka elgondolás csodája volt”)
nagyobb feladatot ró a befogadóra.

a gabonaszemet hártyás levélkék borítják, amelyek a cséplés során leválnak róla
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Az örökléthez mért idő

A romantikus költészet általában elutasította a személyiség
bármiféle korlátozását. A személyességet többnyire a műalkotás szövegében is előtérbe helyezte. Vagyis meghatározó
szerephez jutott az önkifejezés, a vallomásos beszédmód.
Ezzel szemben John Keats éppen a lírai személyesség
korlátozását tekintette alkotói feladatának. Úgy vélte, a személytelenebb beszédmód a műalkotásnak a szerzőtől független, önálló létet biztosít. Lírájának ez a jellegzetessége
szerepet játszik az életmű mai megítélésében is. Hiszen
korunk irodalmi ízlését szintén a lírai személyesség visszafogása, az áttételesebb kifejezésmódok használata jellemzi.
Keats költészetének meghatározó kérdése a tiszta szépségben, illetve a tökéletességben megragadható öröklét és a
mulandó földi élet egymáshoz való viszonya. Költeményei
gyakran keresik a választ arra a kérdésre, hogy átléphet-e az
ember a tökéletes létezés világába, vagy legalább segítheti-e
őt a művészet ennek megtapasztalásában.

1. A görögök a vázaképekhez hasonló jelenetekkel díszített urnákban tárolták a halottak hamvait. Formáljatok kettős szoborcsoportot a
következő témákban!
a) áldozat bemutatása az isteneknek – az istenek fogadják az emberek áldozatát
b) harc a poliszok között – a békés hétköznapok világa
c) szerelem és udvarlás – reménytelen vágyakozás
d) mulatság, zene, tánc – temetés, siratás
e) élet a piactéren – élet otthon
2. Mit gondoltok, mi lehet a magyarázata annak,
hogy a sírfestmények, urnadíszítmények az
életről szólnak, jellegzetes élethelyzeteket ábrázolnak?
3. Milyen ellentmondás rejlik a hamvakat tároló
díszes tárgyak, festett sírkamrák és funkcióik
között?
4. Fejtsd ki rövid esszében a Hippokratész görög
orvostól származó szállóige jelentését: „Az élet
rövid, a művészet örök”!
5. Értelmezd rövid esszében a következő Keatsidézetet: „Édes a hallott dal, de mit a fül / meg
sem hall, még szebb”!
6. Gyűjtsd össze pókhálóábrával, hogy a cím
alapján – „Óda egy görög urnához” – mit vársz
a verstől! Milyen témára, műfajra számítasz?

Italicus sírfestmény (i. e. V–IV. század)

Etruszk leopárdos sír: kettős fuvolán,
auloszon játszó férfi (i. e. V. század
első fele)

A ROMANTIKA LÍRÁJÁBÓL

John Keats költészetfelfogása

Etruszk tricliniumos („háromkerevetes”)
sír: zenész alakja (i. e. 480–470 k.)
 Ezek a sírfestmények több ezer éves
emberi helyzeteket, viseleteket, zeneszerszámokat, mozdulatokat örökítenek
meg. Keltsétek őket életre!
a) „Szólaltassátok meg” a fúvós és pengetős hangszereket!
b) Lejtsétek el a nők körtáncát, a férfiak
tánclépéseit!
c) Írjátok meg történeteiket! Mit ünnepelnek, mire gondolnak, mit éreznek
a falfestmények alakjai?
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John Keats: Óda egy görög vázához1

7. Végezz jóslásellenőrzést! Jelöld meg,
mely elvárásaidat igazolta a vers!
8. Képzeljétek el és jelenítsétek meg 3-4
képből álló fotóalbumban a lehetséges
vershelyzetet! Hol láthatta az urnát a
vers beszélője, hogyan szemlélhette?
Hogyan hatott rá a műtárgy, mi késztette versírásra?
9. Húzzátok alá a versben azokat a sorokat, amelyekben az urnán látható képeket „olvassa” a beszélő! Jelenítsetek
meg néhány képet, majd próbálkozzatok a megörökített jelenet előtti és
utáni pillanat beállításával!
a) Miért fontos, hogy az urna jelenetei rögzítik a pillanatot, az időt?
b) Hogyan jelenik meg a beszélő számára a váza képein az emberi és az
isteni világ?
10. Húzzátok alá a versben az urna meséjére vonatkozó kifejezéseket! Csoportosítsátok és értelmezzétek őket aszerint, hogy a kép, a nyelv vagy a zene
kódja szerint olvashatók!
a) Hogyan, milyen kódváltással alkotja újra a látványt a vers beszélője?
b) Hogyan, milyen kódváltással alkotja újra a látványt a vers olvasója?
c) Hogyan érzékelhető a beszélő számára a vázaképen megjelenített
zene, zeneiség?
d) Milyen nyelvi eszközök hozzák létre a vers zenéjét a fordításban?
e) Hogyan alakítja ki a versben a szövegkörnyezet a csend lehetséges
jelentéseit?
11. Húzzátok alá a versben azokat a részeket, amelyekben a beszélő az urna meséjét értelmezi is!
a) Miről „mesél” a váza a beszélőnek
a metaforikus-jelképes jelentések
szintjén?
b) Mivel több az urnán látható képeknél a tárgy üzenete, megérthető,
belátható bölcsessége?

A ROMANTIKA LÍRÁJÁBÓL

Óh, tűnt derűk arája, íme még
itt állsz s dajkál a vén idő s a csend
s mesélsz: füzérid közt rajzos regék
lágy dalnál édesebb lejtése leng:
Óh, lombdiszed közt mily legenda él?
Mily istenségek, vagy mily emberek?
Árkádia2, vagy Tempe-völgy3 e táj?
Vagy más ég s föld? Kik e vad némberek4?
Őrültet űznek? vagy harc sodra kél?
Síp andalog? dob döng? kéj láza fáj?
Édes a hallott dal, de mit a fül
meg sem hall, még szebb: halk sípocska, zengd!
Ne testi fülnek! gyöngyözd remekül
lelkembe ritmusát, mely csupa csend!
Szép ifjú! nótád tündér lomb alatt
örökre szól s örök a lomb a fán!
S te, vad szerelmes, kinek ajakad
bár oly közel, édes célt mégsem ér,
ne bánd, bár vágyad kéjt hiába kér,
örök, szép vágy lesz s nem hervad a lány!
Óh, boldog lombsor, el nem száradó,
melynek a tavasz búcsút sohsem int,
óh, boldog pásztor, sohsem fáradó,
fújván örök sípod szived szerint,
s óh, százszorosan boldog szerelem,
örökre hév s örök örömre kész,
zsibongó, zsenge vágy: még! egyre még!
– Mily más a bús, halandó gyötrelem,
melytől a szív megundorúl s nehéz
s a nyelv kiszárad és a homlok ég…
Mily áldozatra gyűl emitt a nép?
A zöld oltár elé szent pap vonat
szelíd üszőt, mely bődülve lép
s borítja lágy szőrét virágfonat.
Mily apró város az, mely halk habok
partján, vagy békés várövü hegyen
tárt utcákkal e jámborokra vár?
– Óh, kicsi város, néped elhagyott
s közülük hírt regélni nem megyen
csöndedbe vissza soha senki már…
Óh, antik karcsuság, szelíd ivek,
márványfiúk s lányok kecses öve,
óh, sürü ágak, eltiport füvek,
óh, formák csöndje, anda gyönyöre
az öröklétnek: hüs pásztormese!
Ha rajtunk múlás üli már torát,
te megmaradsz s míg új jajokkal ég
az új kor, nékik is zengsz, hű barát:
„A Szép: igaz, s az Igaz: szép!” – sohse
áhítsatok mást, nincs főbb bölcsesség!
(1819, Tóth Árpád fordítása)

1

az eredeti címben nem váza, hanem a halottak hamvainak tárolására szolgáló díszes urna szerepel
2
a Peloponnészosz-félsziget középső része, a pásztorélet klasszikus
vidéke
3
kies, romantikus völgy Thesszáliában, Apollónnak, a múzsák
vezetőjének kedvelt pihenőhelye
4
bakkhánsnők
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12. Értelmezzétek kerekasztal-körforgó
eljárással „A Szép: igaz, s az Igaz:
szép!” megállapítást!
13. Olvasd el az órai értelmezésre reflektálva a tankönyv versértelmezését jelöléstechnikával! Beszéld meg
kérdéseidet osztálytársaddal, tanároddal!

John Keats (1795–1821) angol költő. Kispolgári családból származott, műveltségére önerőből tett szert.
1817 és 1820 között három verseskötete jelent meg.
1820-ban Itáliába utazott tüdőbaját gyógyítani, de a
következő évben Rómában meghalt. A római protestáns temetőben hantolták el,
sírfeliratát maga fogalmazta: „Itt nyugszik az, kinek nevét
a vízre írták.” Műveit
biztos formaérzékkel
alkotta meg. Irodalmi
jelentőségének megítélése a XX. században sem változott.

Öröklét és mulandóság
Az óda már címében is utal Keats költészetének
meghatározó élményére, az antik görög világ kulturális örökségére. Ezt az örökséget az emberi létezés
teljesebb formájaként és a pogány életöröm megnyilvánulásaként értelmezte a költő. A vers eredeti
címe: „Óda egy görög urnához”. Ez a cím a fordí-

tásnál többet előlegez a vers kérdésfelvetéséből.
A halott hamvainak tárolására szolgáló díszes urna
témájában ugyanis eleve benne rejlik az elmúlás és
a műalkotásban megtapasztalható öröklét szembeállításának lehetősége.

A ROMANTIKA LÍRÁJÁBÓL

c) Ki az urna üzenetének feladója, ki
a címzettje? Több lehetőséget
fontoljatok meg!
d) Milyen kérdések foglalkoztatják a
beszélőt? Mire keresheti a választ?

Képolvasás
A beszélő emelkedett hangnemben, csodálattal fordul a kecses formájú, derűs képekkel díszített antik
urnához. Az urna azért válhat a beszélő számára az
öröklét és a tökéletes szépség jelképévé, mert a rajta
látható képek egyetlen pillanatot rögzítenek. Így
megjelenített világát – a mulandó földi világgal
ellentétben – nem érintheti a múló idő, a változás.
A jelenetek figuráinak érzelmei változatlan erősségűek és örökre szólnak. Nem váltja fel őket soha

kiábrándulás. Ezzel szemben a földi szféra legjellemzőbb vonásaként a mulandóságot és a gyötrelmet említi a beszélő. A történetmondásra utaló
szavak is jelzik, hogy a képek által elbeszélt világban
a szemlélő – mint a képek olvasója – a létezés mindennapok felett álló szféráját tapasztalhatja meg.
Ebben a létszférában az isteni és az emberi határai
feloldódnak, a halandó ember beavatást nyer a halhatatlan isteni világba.

A csend szerepe
Az örökkévalóság és a tökéletes szépség másik legfontosabb versbeli kifejezőeszköze a csend. Tóth
Árpád fordítása ennek azzal is nyomatékot ad, hogy
a második versszakban a „csend” és a „zengd” szavakat rímelteti össze.

A füllel nem hallható zene látszólag ellentmondás. Azt a belátást fejezi ki, hogy a lélekben felcsendülő muzsika egy eszményi világ üzenetét hordozza.
Benne a tökéletes szépség és az örökkévalóság hangjai szólalnak meg.
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