
A
 M

O
D

E
R

N
SÉ

G
 F

O
R

D
U

L
AT

A
 A

 V
IL

Á
G

IR
O

D
A

LO
M

B
A

N

99

A
 M

O
D

E
R

N
SÉ

G
 F

O
R

D
U

LA
T
A

 A
 V

IL
Á

G
IR

O
D

A
LO

M
B

A
Nkeli. A modernség gondolkodásmódjának több lényeges 

vonása a romantikában gyökerezik. Ilyen például a gond-
viseléshit megrendülése, az egységesnek és egésznek elgon-
dolt világ „szétesésének”, valamint a személyiség több-
rétegűségének tapasztalata.

A modernség első szakaszának 
gazdasági és társadalmi környezete

A modern társadalmi, gondolkodástörténeti jelenségei 
már a reneszánsztól felfedezhetők, de igazi kiterjedése 
csak jóval később, a felvilágosodás és a romantika idején 
kezdődött. Szűkebb, művészettörténeti értelemben a 
modernitás a romantikát követő korszak megnevezése.

A modern tipikus termelési formája is az ipari társada-
lom. Ám különbözik a kapitalizmus korábbi szakaszától. 
Hiszen benne a termék helyett a termelési rendszerek, a 
termelés megszervezett formái, profi ttermelő hatékonysá-
gának tényezői válnak döntővé. Ez gyökeresen átalakította 
az élet egészét. A tőke és a munka világában a fi gyelem az 
egyénnek más egyénekkel összekapcsolódó cselekvési 
rendszerére irányult. Egyre nagyobb és összetettebb szere-
pet kezdett betölteni az ember által alkotott, úgynevezett 
második természet is. Ennek szimbolikus megtestesítője a 
gép lett, például az automobil.

A modern tipikus társadalmi-politikai tere a polgári 
társadalom, amely mintaként tekintett az Amerikai Egye-
sült Államok alkotmányára. Ez az alkotmány a társadalom 
szerkezetét a társadalmat alkotók természetes szövetsége-
ként értelmezi. Emberképe a szabad, kötöttségektől men-
tes, önálló döntési helyzetekben helytálló polgár. A széteső, 
hagyományos faluközösségek helyett a modern élet szim-
bolikus helye a dinamikusan lüktető nagyváros („Ember-
sűrűs, gigászi vadon” – Ady).

A XIX. század közepétől az ipar, a technika és a tudo-
mányok fejlődése, valamint a demográfi ai változásokkal 
is összefüggő városiasodás minden eddiginél gyorsabb 
üteművé vált. A tőkés termelés és a polgári berendezkedés 
azonban nem igazolta a felvilágosodás és a forradalmak 
eszméit. A polgár az előző században önmagát szabadnak, 
a világot kereknek tapasztalta. A XIX. század második 
felére azonban egy elidegenedett, egyre kaotikusabbnak 
és embertelenebbnek tűnő világban találta magát. A sza-
badság, egyenlőség, testvériség felvilágosodás kori eszméi 
illúziónak bizonyultak. A kiábrándulás következtében 
megingott a bizalom a felvilágosodás korából hagyomá-
nyozódó fejlődésgondolatban és a megismerés észelvű 
módszereiben.

Az Eiff el-torony a párizsi világkiállítás 
idején korabeli képeslapon

A New York-i World Trade Center iker-
tornyai. A modernizmus fővárosai már nem 
szerves képződmények. Arculatukat építészek 
tervezik és alakítják. Elrendezésük, építmé-
nyeik jelképes üzenettel bírnak.

 Milyen érzéseket, gondolatokat társíta-
nátok az Eiff el-toronyhoz? Milyeneket 
a World Trade Center ikertornyaihoz?
 Milyen jelképes üzenete lehetett szerin-
tetek a World Trade Center elleni 2001. 
szeptemberi terrortámadásnak?
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Világ- és emberkép

A művészettörténeti értelemben vett modernség 
világképét a teljesség elvesztésének tapasztalata hatá-
rozta meg. Az új világtapasztalat értelmezőinek egy 
része az élet felszíni összefüggéseit látszólagosnak 
érzékelte. Az igazi összefüggéseket a mélyebb struk-
túrákban gondolta megragadhatónak. Megközelítési 
módjai lényeg és jelenség, kimondható és kimondha-
tatlan, lappangó és megnyilvánuló, hiteles és nem 
hiteles, véletlen és szükségszerű ellentétpárjaiba ren-
dezték a világot.

A modernség első hullámának gondolkodói hit-
tek abban, hogy a különleges, kivételes személyiség 
képes az önmegvalósításra. Kísérletet tettek az élet 
személyiségalapú megértésére, ami az átfogó önref-
lexi vitás megjelenésével járt együtt.

A fi lozófi ai gondolkodás két ágra szakadt. A pozi-
tivista fi lozófi a lemondott az átfogó világértelmezés-
ről, de hitt a világ ésszerű megismerhetőségében. 
A pozitivizmussal fordultak szembe az életfi lozófi ák. 
Az életfi lozófi ák a megvetett átlagember viselkedésé-
től gyökeresen eltérő magatartásmintákat kínáltak 
az egyén számára, és fontos szerepet tulajdonítottak 
az intui tív megismerésnek.

A romantikát követő művelődéstörténeti korszakot összefoglalóan modernségnek nevezi az irodalomtudo-
mány. A modernség szimbolikus fordulatát az irodalmi hagyomány az epikában Gustave Flaubert Bovaryné
című regényéhez, a lírában Charles Baudelaire A Romlás virágai című verseskötetéhez kapcsolja. Mindkéti
alkotás 1857-ben látott napvilágot. A modernség nem korstílus. Fogalma sokféle esztétikai törekvést és stílus-
irányzatot foglal magába.

Az 1910-es évekig tartó első szakaszát klasszikus vagy esztétizáló modernségnek szokás nevezni. Körébe
tartozik a naturalizmus, az impresszionizmus, a szimbolizmus és a szecesszió. A kissé ellentmondásos „klasz-
szikus” jelző arra utal, hogy a modernség eme első szakaszára mára már távlatosabb rálátásunk van. Másrészt
a modernség későbbi hullámai ehhez képest értelmezhetők. Az esztétizáló jelző pedig arra utal, hogy a mo-
dernségnek ebben a szakaszában több irányzat is úgy vélte, hogy bár az egészélmény a mindennapok világában
elveszett, a művészetben, az esztétikumban még újrateremthető.

A klasszikus modernség irányzatait a XX. század első harmadának avantgárd mozgalmai követik. Az avant-d
gárd modernség fejleményeit is beépíti a modernség kései szakasza, amelyet az 1920-as, 1930-as évektől az
1960-as, 1970-es évekig szokás számítani. Ebben az időszakban összekapcsolódik a klasszikus modernség és
az avantgárd művészetfelfogása, poétikája, továbbá megjelenik egy új világ- és személyiségtapasztalat, illetve
nyelvfelfogás.

A XX. század utolsó harmadától induló újabb, jelenleg is tartó periódust modernség utáninak, posztmo-
dernnek nevezzük.

A klasszikus modernséghez hasonlóan a modernség későbbi szakaszai is több irányzatot foglalnak maguk-
ba. Tankönyvünk meghatározóan a klasszikus modernség és az avantgárd mozgalmak kibontakozását és ala-
kulását tárgyalja.

Nemezis hullámvasút, Anglia

Gyorséttermi menü
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A KLASSZIKUS MODERNSÉG 
 SZELLEMI  KÖRNYEZETE

1. A hívószavakat megosztva készítsetek pókhálóábrát a következő szavakhoz, szószerkezetekhez: 
(1) megismerés – tény – összefüggés; (2) öröklődés, szociális-kulturális környezet; (3) hiány – 
vágy – lemondás; (4) tudatos választás; (5) tömeg és nagy egyéniség; (6) mérhető és megélt idő; 
(7) személyiség – lélek.

2. Dolgozzátok fel mozaiktechnikával a tanulási egységet!
a) Írjatok az ismeretközlő egységhez három-négy kérdést, amelyekre szerintetek válaszol a szöveg!
b) Készítsetek a bekezdésből a megértést könnyítő ábrával támogatott előadásvázlatot poszterre!
c) Hozzatok példákat hétköznapi tapasztalataitokból a fi lozófi ai-lélektani tartalmú állításokra!

3. Tegyétek közzé és beszéljétek meg az olvasottakat!

Comte és a pozitivizmus

A modern polgári fi lozófi a fokozatosan egy termé-
szettudományos alapokon nyugvó tudományfi lo-
zófi ai vagy pozitivista áramlatra és egy, az emberi 
létezés alapvető kérdéseire választ kereső irraciona-
lista vagy életfi lozófi ai áramlatra szakadt.

A pozitivizmus a társadalmi-emberi problémák 
megoldását a technika és a tudományok előrehala-
dásától remélte. Meghirdetője, Auguste Comte 
(1798–1857) szerint az emberi megismerésnek 
három alapvető foka van. A „teológiai” szakaszban 
az ember a természetfölötti erőkkel, a „metafi zikai” 
szakaszban az elvont gondolkodás elvont fi lozófi ai 
elveivel magyarázza a világ jelenségeit. Az ipari tár-
sadalomhoz kapcsolt „pozitív” szakaszban a világ 

jelensé geit a tudományok magyarázzák. A poziti-
vizmus a történetiség szempontját földrajzi, szociá-
lis, kulturális és vallási területeken is érvényesítette. 
Következtetéseit a gazdasági folyamatokból, vala-
mint a társadalmi csoportok vizsgálatából vonta le. 
A felvilágosodás empirista és descartes-i hagyomá-
nyának örököseként a tapasztalatban, a tényekben 
látta a megismerés támaszát. Az emberi megismerés 
mintájának a természettudományos megismerést 
tartotta. Olyan új tudományok alapjait rakta le, 
mint a szociológia vagy a pszichológia. Vizsgáló-
dási körén kívül rekesztette a metafi zikai világma-
gyarázatokat, és lemondott arról, hogy választ 
keressen az élet végső kérdéseire.

Spencer és Taine

A pozitivizmus elsősorban a biológia módszerét és 
törvényfogalmát alkalmazta a társadalomra. Her-
bert Spencer (1820–1903) már Charles Darwin 
(1809–1882) evolucionista műveinek megjelenése 
előtt felvázolta fejlődésről szóló elméletét. Spencer 
szerint minden dolog alá van vetve a szétbomlás és 
az egyesülés jelenségének. Ezek egymást követve 
biztosítják a fejlődést. A világban mindenütt és 
mindig van fejlődés, de a tudományok tapasztalati 
tényein kívül semmit nem lehet meg ismerni. A  világ 
végső alapja, a lét megismerhe tetlen. Hippolyte 
Taine (1828–1893) a tudományos deter minizmust 

honosította meg. Szerinte az ember az öröklődés és 
a környezet által meghatározott természeti lény. 
Cselekedeteit a faj, a környezet és a történelmi 
 pillanat határozza meg (miliőelmélet). A társada-
lomtudós feladata, hogy előítéletektől mentes tár-
gyilagossággal összegyűjtse a tényeket, és ezekből 
kikövetkeztesse a történelem hatóerőit. Taine a mű-
alkotásokra is kiterjesztette a miliőelméletet. Úgy 
vélte, a mű megértéséhez ismerni kell a korszelle-
met és az alkotó élményvilágát. A pozitivizmus ha-
tással volt a realizmus, a naturalizmus, az impresszio-
nizmus művészeti irányzatára.
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A személyiség önfeladásának  javaslata

Az úgynevezett életfi lozófi ák az ember személyes létének 
kérdéseit, a szubjektumnak és a megismerésnek a viszo-
nyát helyezték előtérbe.

Arthur Schopenhauer (1788–1860) német fi lozófus 
A világ mint akarat és képzet című munkája (1819) csak 
a század második felétől gyakorolt hatást az európai gon-
dolkodásra. A fi lozófus szerint a világ megismerhetetlen, 
mert a megismerés (tárgy) nem függetleníthető a meg-
ismerőtől (alany). Ez azt jelenti, hogy a világ valójában 
a megismerő tudat képzete, szemlélete, önszemlélete. 
A kiismerhetetlen és ésszerűtlen világ ugyanakkor a 
különböző vágyakat követő akaratok, törekvések szín-
tere is. Az akarat az örökös hiány tapasztalatából fakad, 
mert a kielégített vágy újabb vágyat szül. A közönséges 
ember az akaratok foglya, ezért sorsa az örökös szenve-
dés. Schopenhauer úgy véli, az akarattól való megszaba-
dulás, vagyis a vágyak kiölése szabadíthatja meg az 
embert a szenvedéstől. Erre azonban csak a kivételes sze-
mélyiség képes. Az akarat kényszerétől megszabadulva a 
kivételes személyiség eljuthat a teljes nyugalom (nirvána) 
állapotába, a világ tiszta szemléletéhez. A lényegre irá-
nyuló tiszta szemlélődés (kontempláció) pedig az eszté-
tikai magatartásban, az értelem világán túli, öntörvényű 
műalkotás szemléletében valósulhat meg.

A saját élet tudatos vállalása

A dán fi lozófus és író, Søren Kierkegaard (1813–1855) 
a XIX. század negyvenes éveiben írta műveit. Bölcselete 
a századfordulón kezdett hatni, és az 1920-as években 
vált az egzisztencializmus nevű fi lozófi ai irányzat előz-
ményévé (latin: egzisztencia ’lét, létezés’). Kierkegaard a 
hegeli fi lozófi át bírálta. A történelemben megragadható 
általános helyett az egyest, a ténylegesen létező embert 
állította gondolatrendszerének középpontjába. Ugyan-
akkor az egyéniség eltűnését vélte az újkori fejlődés leg-
súlyosabb következményének. Filozófi ájának eszményi 
emberképe az önmagát tudatos választások során megva-
lósítani képes egyén. „Házasodj meg, meg fogod bánni; ne 
házasodj meg, ezt is meg fogod bánni; házasodj vagy ne 
házasodj, mindkettőt meg fogod bánni; vagy megháza-
sodsz, vagy nem, mindkettőt meg fogod bánni (…) az igazi 
örökkévalóság nem a vagy-vagy mögött, hanem előtte van.” 
Szerinte a valódi egyéniség az esztétikai, az etikai és a val-
lási magatartás fejlődési szakaszaiban valósulhat meg. Az 
esztétikai létet választó ember műalkotássá formálja éle-
tét, mint Don Juan. Az etikai szerint élő általános erköl-

Ford Madox Brown: Don Juan megtalálása 
(1869)

Khrüszész látogatása Agamemnónnál 
(i. sz. IV. századi római mozaik)

Ábrahám a három angyallal (XVI. századi 
ikon részlete) 

 Elevenítsd fel, mit tudsz Don Juanról, 
Agamemnónról és Ábrahámról! Milyen 
művekben találkoztál velük?
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Lorenzo Bernini: Apollón és Daphné (1624)

Dionüszosz makedón bronz ivóedényen
(i. e. III. század)

 Vesd össze a szobor és a dombormű alak-
párosait! Miben különbözik Apollón és 
Dionüszosz alakja, a nőhöz, a nőiséghez, 
a mámorhoz való viszonya?

csi normákhoz igazodik, mint Agamemnón. Míg a leg-
magasabb fokozatba emelkedő, vallási magatartás szerint 
élő ember képessé válik arra, hogy az erkölcsi normák 
felett álló isteni elvek szerint éljen, mint Ábrahám.

Az emberfölötti ember korlátlan 
érvényesülése

A korszak legnagyobb hatású fi lozófusa a német Friedrich 
Nietzsche (1844–1900) volt. Szembehelyezkedett mind 
a metafi zikus, mind a pozitivista világmagyarázatokkal. 
A tragédia születése (1872) című művében két ősi alapelv-
ből származtatja az ókori görög tragédiát. Az egyik a dio-
nüszoszi, amely a mámorban és az ösztönösségben teste-
sül meg. A másik az apollóni, a harmónia, a szépség, a 
kultúra alapelve. Nietzsche a dionüszoszi alapelvet tartja 
a művészetek szempontjából elsődlegesnek. Szerinte a 
nyugati gondolkodás történetében az élet esztétikai érzé-
kelését elnyomta az erkölcsi értékelés dogmatikus kény-
szere. Az erkölcsre épülő keresztény hagyománnyal és az 
apollóni elv szerint működő kultúrával szembeállította az 
ember önteremtésének és a hatalom akarásának elvét.

Szállóigévé lett kijelentése: „Isten meghalt” szintén e 
szembeállítás mentén értelmezhető. Főművének, az Imi-
gyen szóla Zarathustrának (1885) legfontosabb gondo-
lata az „emberfölötti ember” eszméje. Az „Übermensch” 
Nietzsche szerint képes felülemelkedni a jó és a rossz 
erkölcsi kategóriáin, és önelvű értéket teremtve valósítja 
meg önmagát. Az „értékek átértékelése” programja sze-
rint a fennálló értékeket nem egyszerűen bírálni vagy 
megsemmisíteni kell, hanem ellentétükbe átfordítani. 
Ezzel nyílik lehetőség új értékek teremtésére, a régieket 
pedig hagyni kell kiüresedni. Nietzsche alapvető nézete 
szerint a kereszténység értékei – mindenekelőtt a keresz-
tény morál – életellenesek. A létezés végső, elemi adott-
sága ugyanis az erő. Az ember maga is megsűrűsödött erő, 
erőgóc. Az erő legfőbb jellemzője pedig, hogy érvénye-
sülni akar. Ezt azonban csak más erők rovására teheti. 
A kozmosz tehát eredendően a hatalomra törő erők küz-
delmének terepe.

Nietzsche nyelvszemléletének alapgondolata, hogy 
a nyelv alkalmatlan az igazság kifejezésére, mert eredetét 
tekintve a költői nyelvhasználathoz hasonlóan metafo-
rikus és fi guratív. Ritmikus prózára, biblikus képhasz ná-
latra, szimbolikus-allegorikus kifejezésmódra épülő 
nyelvhasználata óriási hatással volt a századvég irodalmi 
törekvéseire. Hatása érzékelhető a századforduló én kultu-
szában vagy a kultúra szerepét és jelentőségét megkérdő-
jelező szemléletekben is.

irod_11_1a.indd   13irod_11_1a.indd   13 2015.05.19.   15:37:112015.05.19.   15:37:11



A
 M

O
D

E
R

N
SÉ

G
 F

O
R

D
U

L
AT

A
 A

 V
IL

Á
G

IR
O

D
A

LO
M

B
A

N

14

Nyelvfi lozófi a és tudatfolyam

Az amerikai William James (1842–1910) több 
szempontból Nietzschével rokon elképzelésekhez 
jutott el. Erkölcsfogalma a tapasztalásra és a társa-
dalmi cselekvésre épül. Ez azt jelenti, hogy elveti a 
szükségletektől és érdekektől mentes igazság lehető-
ségét. Nyelvfelfogásának alapja, hogy minden nyelvi 
elem csak a használatban nyer értelmet, a nyelvi jelek 
tehát nem rendelkeznek állandó jelentéssel. Tudat-
folyam-elmélete is befolyásolta a századforduló iro-

dalmának kérdésfelvetéseit és poétikáját. Eszerint 
minden gondolat egy személyes tudat része. A gon-
dolat minden személyes tudatban állandó, folyama-
tos alakulásban van. Ugyanakkor az önkéntelen 
gondolkodás a tárgyak egy részével a többi rész 
rovására foglalkozik. Vagyis folyton kiemel, választ, 
mellőz. Ez az elmélet az irodalomban a szereplők 
belső nézőpontját érvényesítő tudat elbeszélésre és 
tudatlírára gyakorolt jelentős hatást.

A teremtő idő

A francia Henri Bergson (1859–1941) nagy hatást 
gyakorolt a XX. század elején kialakuló modern 
időfelfogásra. Szembefordult a pozitivista determi-
nizmussal, az embert kivonta annak érvényességi 
köréből. A fejlődést kiszámíthatatlan, ugyanakkor 
teremtő folyamatnak tartotta („teremtő fejlődés”). 
A „megélt”, belső időt elkülönítette a fi zikailag mér-
hető, külső időtől. Úgy gondolta, hogy a külső idő 
folyamatos, egymástól elkülöníthető állapotokból 
áll össze. Ezt a gondolatot Bergson egy hasonlattal 
világította meg. A „teremtő fejlődés” időisége sze-
rinte olyan, mint a hegy tetejéről leguruló hólabda. 
Mindig változik és bővül, ugyanakkor magában 
hordozza az egész múltját is. A belső idő egyfajta 
tudatáramlás, amely nem folyamatos és nem észelvű, 
csak megérzés, beleérzés (intuíció) révén felfogható.

Bergson fi lozófi ája nagyban hozzájárult ahhoz, 
hogy a modern irodalom egyik központi kérdése 
lett az idő, valamint az emlékezet nyelvi megragad-
hatósága. A modern epika több alkotójának élet-
művében azonban Bergsontól függetlenül is megje-
lenik az új idő- és emlékezettapasztalat.

A személyiség rétegei

Ugyancsak jelentős hatást gyakorolt a modern gon-
dolkodásra Sigmund Freud (1856–1939) mélylé-
lektana. A bécsi pszichiáter az emberi lélekkel (pszi-
ché) foglalkozva arra a megállapításra jutott, hogy 
az egyes ember önazonosságát képező „superegót” 
(tudatos én, felettes én) a társadalom különböző 
normái alakítják. A személyiség másik rétegét 
viszont az „ösztön-én”, a személyiség tudattalan 

szférája teremti meg az ember saját bűnösnek és 
erkölcstelennek ítélt, ezért elfojtott késztetéseivel. 
A két réteg harca együttesen határozza meg a volta-
képpeni „én”-t, a lélek harmadik rétegét, az „egót”. 
Freud az ösztön-énhez az örömelvet, a tudatos 
énhez az erkölcs által meghatározott társadalmi 
normákat kapcsolta. Úgy vélte, hogy az ego és az 
emberi kultúra az örömelv és a társadalmi normák 

Lavina az Alpokban

 Magyarázd el saját szavaiddal a lavina példáján 
Bergson „teremtő fejlődés” időfogalmát!
 Beszéljétek meg, hogyan fejezik ki az idő mú-
lásának szubjektív voltát a következő fordulatok: 
„Elröpült a néhány nap, máris búcsúzunk”; „Oh, 
a szárnyas idő hirtelen elrepűl”; „az idő vánszo-
rog”, „ólomlábakon  jár az idő”!
 Mondjatok példákat saját életetekből gyorsan 
elszálló és lassan múló belső időre!
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folytonos küzdelmében valósul meg. Pszichológiá-
jának kulcsfogalma az „elfojtás”, amelyet a „felettes 
én” ösztönök feletti kontrolljának tart. Az „én” 
különböző erők harcának eredménye, ezért a sze-
mélyiség önmaga számára sem ismerhető meg telje-

sen. Azzal, hogy a tudat (az ember) „nem úr a saját 
házában”, Nietzsche nyomán Freud végrehajtotta a 
zsidó-keresztény, illetve a felvilágosodott emberkép 
trónfosztását. Utat nyitott egy modern, összetet-
tebb, osztottabb személyiségfelfogásnak.

A MODERNSÉG FORDULATA
AZ EPIKÁBAN

A prózapoétika változásai

A XIX. századi széppróza érzékenyen reagál az egy-
séges világkép felbomlásának, az értékek viszonyla-
gosságának, a személyiség összetettségének modern 
tapasztalatára. A század második felére csökken a 
cselekmény egységesítő szerepe. Egyre határozot-
tabban jelennek meg a történetmondás folytonos-
ságát fellazító prózapoétikai vonások, például a 
nézőpontváltás, a kihagyás, az elhallgatás vagy az 
esszébetétek. Ezzel párhuzamosan fellazul a törté-
netmozzanatok közötti ok-okozatiság. Nagyobb 
szerephez jutnak az ismétlés, a hasonlóság, az azo-
nosítás és az utalás metaforikus formaképző elvei.

Megrendül a mindentudó elbeszélő helyzete. 
A történetet és a szereplőket kevésbé ismerő, tárgyi-
lagosabb (objektívebb) elbeszélői nézőpont formá-
lódik. Megjelenik a szereplői nézőpontok sokasága, 
ami lehetetlenné teszi az eddig egységes időbeli 
elrendezést. Ez felbontja a folyamatosan előreha-
ladó (lineáris) idővezetést, történetmondást.

A szereplői tudatok előtérbe kerülését jelzi a 
belső magánbeszédek szerepének növekedése. Ez 
együtt jár a függő beszéd („arra gondolt, hogy…”) 
fölényének megszűnésével. Hangsúlyossá válik a sze-
replők lelki folyamatainak, indítékainak elemzése, 
megjelennek az esszészerű, bölcselő szerepű betétek. 
A modernség irodalmában a szövegköztiség és az 
önrefl exió alakzatai az irodalmi művek megalko-
tottságának mind jellemzőbb vonásává válnak.

A XIX. század végétől egyre népszerűbbek 
a regénynél rövidebb terjedelmű prózaformák: az 
elbeszélés, a novella, a rövidtörténet. A csökkentés 
érinti a fi gurákat és a nyelvet is. Előtérbe kerülnek a 
párbeszédekre építő drámai, valamint a meta fori-
kusan olvasható lírai szerkezetek.

A metonimikus elbeszélés oksági meghatáro-
zottságú történetmondó formaelvet jelöl az epi-
kában. Olyan formaelvet, amely a fi kció világát 
valószerűnek láttatja, a valósághoz hasonló mó-
don beszéli el. A metonimikus formaelv megha-
tározza az elbeszélésegységek egymáshoz való 
kapcsolódását. Ok-okozati viszonyba állítja az 
elbeszélt eseményeket, és kijelöli a prózavilág ér-
telmezési lehetőségeit.

A metaforikus elbeszélés olyan formaelvet jelöl 
az epikában, amelyben fellazul a történet ok-
okozati összefüggésrendje, ugyanakkor másfajta 
szövegszervező eljárások jutnak fontos szerep-
hez. Ezek az eljárások ismétlésen, hasonlóságon, 
azonosításon vagy utaláson alapulnak. E próza-
poétikai eljárások következtében a történet mel-
lett jobban előtérbe kerül magának a szövegnek 
a megalkotottsága, az elbeszélés módjának, mi-
kéntjének a szerepe (diszkurzivitás).

Irodalmi szövegekben az önrefl exió olyan alak-
zat, amely a szövegre magára, annak irodalmi 
jellegére, nyelvi megalkotottságára hívja fel a be-
fogadó fi gyelmét. Szerepe összefüggésbe hozható 
az önértelmezéssel, a visszatekintő megértéssel, 
az elbeszélés módjának jellegével, a műbeli nar-
ratív viszonyok rendszerével. Az önrefl exió az 
epikában tudatosítja az elbeszélés tényét, műve-
leti jellegét, a szöveg fi kciós voltát. Így eltekint a 
világszerű, ábrázoló jellegű írásmódtól, ugyanak-
kor az elbeszélői hang tudatos megformálásával 
fenntartja a gondolatok, érzések, refl exiók kife-
jezésének lehetőségét. (Mekis János nyomán)
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Emily Brontë: Üvöltő szelek

Egy korát megelőző regény

A XIX. század derekán íródott Üvöltő szelek sok 
tekintetben a romantika szülötte. Benne a lélek 
ésszerű vagy erkölcsi megfontolásoktól mentes 
mélyrétegei, ősi természetű indulatai, szenvedélyei 
tárulnak fel. Regényvilágát hétköznapi élmé-
nyeinkben meg nem tapasztalható fantasztikus, 
képtelen jelenségek alkotják. Mégis, prózapoéti-
kai szempontból kevés köze van saját kora regé-
nyei nek megalkotottságához, elbeszélésmódjához. 
Merész eredetiségét csak a regény alakulástörténe-
tének XX. századi fejleményei nyomán fedezték 
fel igazán. 

Juliette Binoche (Cathy/Catherine) és Ralph Fiennes 
(Heathcliff ) az Üvöltő szelek Peter Kos minsky által 
rendezett 1992-es fi lmadaptációjában

1. A regény olvasásával párhuzamosan készíts 
 karakterkártyákat az Earnshaw–Linton csa-
lád tagjairól!

2. A karakterkártyák segítségével készítsd el 
az Earnshaw–Linton családfát! Megoldá-
saidat ellenőrizheted a www.wuthering-
heights.co.uk internetes oldalon.

3. A regény olvasásával párhuzamosan min-
den fejezethez készíts elbeszélőlistát táblá-
zatos formában!
a) Jegyezd fel, ki az elbeszélő!
b) Foglald össze néhány mondatban, mit 

mond el!
c) Rögzítsd, hogy kitől, honnan tudja, 

amit elmond!

A szereplő neve: (házassága utáni neve)

Szülei:

Születésének helye, ideje:

Testvére(i):

Házassága: (kivel és mikor)

Gyermeke(i) neve, születési éve, helye:

Halálának helye, ideje:

Karaktere:
(fontosabb külső és belső tulajdonságai, céljai, 
kapcsolatai, döntései a regényvilágban)

KARAKTERKÁRTYA

4. A kérdések és az olvasás során készített jegyzeteitek segítségével mutassátok be poszteren a regény 
alaphelyzetét!
a) Mit tudunk meg Lockwoodról az első három fejezetben?
b) Mi a szerepe a bérlőnek a regény szerkezeti megformálásában?
c) Kiket ismerünk meg az első három fejezetben?
d) Milyen kérdésekre nem kap választ az első három fejezetben sem Lockwood, sem az olvasó?
e) Melyik fejezetben kap majd választ Lockwood és az olvasó a regény elején megválaszolatlanul 

maradt kérdéseire?
5. A kérdések és az olvasás során készített jegyzeteitek segítségével mutassátok be poszteren a regény 

elbeszélői szólamait!
a) Ki a regény másodlagos elbeszélője? Mit tudunk meg róla?
b) Hogyan viszonyul a másodlagos elbeszélő az általa felidézett történethez és a szereplőkhöz?
c) Mennyi időt fog át elbeszélése? Melyek az elbeszélt történet sorsfordító mozzanatai?
d) Hogyan jellemzi saját elbeszélői szerepköreit az elsődleges elbeszélő?
e) Kik lépnek még elénk elbeszélői szerepkörben? Mit mondanak el, milyen szövegműfajban?

 Értelmezzétek a regényt szakértői mozaikkal!
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6. Mutassátok be poszteren, mi a következménye a több elbeszélőből adódó, gyakori nézőpontvál-
tásoknak!
a) Vessétek össze az alábbi két idézetet! Kit jellemez Catherine? Magát vagy Heathcliff et? Kit 

jellemez Heathcliff ? Magát vagy Catherine-t? Mért nevezi Catherine könyörtelen, ordas em-
bernek Heathcliff et? Mit gondoltok az idézett szöveg alapján Heathcliff ről?

  „Nelly, segíts meggyőznöm az őrültségéről. Mondd el neki, micsoda Heathcliff : javíthatatlan 
ember, híjával kifi nomultságnak, műveltségnek, sívó pusztaság, merő tövis és homokkő. (…) 
Nem holmi csiszolatlan gyémánt ő vagy gyöngyöt rejtő durva osztriga: erőszakos, könyörtelen, 
ordas ember.” (10. fejezet, Catherine)

  „Catherine Earnshaw, ne legyen nyugovásod, amíg csak élek! Azt mondtad, megöltelek – hát 
kísérts akkor! (…) Légy mindig velem… ölts bármily alakot… kergess az őrületbe! Csak ne hagyj 
ebben a mélységben, ahol nem talállak! Ó, Isten! Ez kimondhatatlan! Nem élhetek az életem 
nélkül! Nem élhetek a lelkem nélkül!” (16. fejezet, Heathcliff )

b) Keressetek a regényben néhány további szöveghelyet, ahol ugyanazt az eseményt más és más 
meséli el, illetve ugyanazt az alakot más és más jellemzi! (Például: Heathcliff  és Isabella házas-
sága, Catherine döntése a Lintonnal kötendő házasságról, Hareton Earnshaw jelleme.)

c) Gyűjtsetek a részletekből egymással vitatkozó vagy egymást megerősítő információkat!
d) Hogyan befolyásolják az olvasó értékítéletét a több elbeszélő szerepeltetésével szükségképpen 

létrejövő nézőpontváltások?
7. A karakterkártyák alapján készítsétek el poszterre és mutassátok be az Earnshaw–Linton család 

viszonyhálóját! Kíséreljétek meg jelölni a fi gurapárokat és ellentéteket, valamint a viszonyválto-
zásokat is! Használjátok a segítő kérdéseket!
a) Milyen gyerek Heathcliff  és Catherine Earnshaw?
b) Miért választja Catherine Edgar Lintont férjének? Milyen következményekkel jár döntése?
c) Kik a második generáció tagjai? Melyikükben kinek a személyisége, tulajdonságai élnek to-

vább?

Üvöltő szelek – részletek

(3. fejezet, Lockwood)
Felállt az ágyra, feltépte az ablakkeretet, s miközben rángatta, leküzdhetetlenül szenvedélyes könnyekben 
tört ki. – Gyere be! Gyere be! – zokogta. – Cathy, gyere már! Ó, gyere – csak még egyszer gyere! Szívem 
kedvese, hallgass meg végre, Catherine, hallgass meg! – A szellemalak a szellemek ismert szeszélyét tanúsí-
totta: nem adott jelet, ám a hó és a szél vadul örvénylett, még oda is elért, ahol én álltam, és kioltotta a világot.

(9. fejezet, Nelly)
Nyári éjszakához képest csakugyan nagyon sötét volt: a felhők mennydörgést dajkáltak, s úgy véltem, oko-
sabb, ha veszteg maradunk; a fenyegető eső majd csak hazahozza Heathcliff et, ne emésszük magunkat miatta. 
Catherine-t azonban sehogy sem lehetett lecsillapítani. (…)

Éjféltájban még valamennyien fent voltunk, amikor teljes erejével lecsapott a Bércre a vihar. Tombolt az 
orkán, zengett az ég, s vagy az egyik, vagy a másik kettéhasította a ház sarkán álló fát: egy jókora ág a tetőre 
zuhant, és leverte a keleti kémény egy részét, hogy csak úgy záporoztak a kövek meg a korom a konyhai tűzhely-
be. Azt hittük, közibénk csapott a villám. Joseph máris térdre hullott, és rimánkodott az Úrhoz, emlékezzék 
Noé és Lóth pátriárkákra, és amint valaha régen, kímélje meg az igazakat, ha az istenteleneket lesújtja is.

(17. fejezet, Nelly)
Az a péntek volt az utolsó szép napunk egy hónapig. Estére megváltozott az idő: a szél déliről északkeletire 
változott, először esőt hozott, majd jégesőt és havat. Másnap reggel el sem tudtuk képzelni, hogy háromheti 
nyarunk volt: télies hófuvatok rejtették a kankalint és a sáfrányt; elnémult a pacsirta, a korai fák zsenge 
leveleit feketére csípte a fagy. Sivár, hideg, borús reggel borított el bennünket.
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(34. fejezet, Lockwood) 
Másnap igen nedves volt az este: pirkadatig zuhogott, s amikor reggel, mint rendesen, körüljártam a házat, 
észrevettem, hogy az úr ablaka tárva-nyitva, és az eső a szobába ömlik. (…) Minekutána sikerült egy másik 
kulccsal bejutnom, futottam, hogy kinyissam az ágy fatábláit, mert a szoba üres volt; gyorsan félretoltam 
őket, és belestem. Heathcliff  úr ott volt – hanyatt feküdt. Szeme olyan élesen és vadul viszonozta pillantáso-
mat, hogy visszarettentem; azután mintha elmosolyodott volna. Nem hittem halottnak, arcát és nyakát 
azonban csuromvizesre áztatta az eső; facsaró víz volt az ágyruha, ő maga mégis tökéletesen mozdulatlan.

8. Értelmezzétek szemponttáblázattal az olvasott részleteket!
a) A regény cselekményének melyik mozzanatára vonatkoznak az egyes részletek, idézetek?
b) Melyik idézet milyen természeti jelenséget ír le?
c) Hogyan, milyen kapcsolatot teremt a szöveg az esemény, a szereplői személyiség-lelkiség és 

a természet történései között?
d) Milyen nyelvi eszközök hogyan alakítják a regény természetszemléletét? Példázzátok az olva-

sott részletek segítségével!
e) Keressetek további példákat a regényben arra, hogy a szereplők sorsfordulatai és lelkiállapot-

változásai a természet változásaival szinkronban következnek be!
f ) Miként hozható kapcsolatba a regény természetszemlélete a romantika természetfelfogásával?

(9. fejezet, Nelly idézi Catherine-t)
Azt akartam csak mondani, hogy az ég láthatólag nem volt az én otthonom: a szívemet majd kisírtam, hogy 
visszatérhessek a földre, és az angyalok úgy haragudtak, hogy kihajítottak a pusztaság közepébe Zúgóbérc 
tetején; ott ébredtem fel, zokogva örömömben. Ez megmagyarázhatja a titkomat, csakúgy, mint a másikat. 
Edgar Linton oldalán nincs több keresnivalóm, mint odafent az égben, és eszembe sem jutott volna, hogy 
hozzámenjek, ha az a gonosz ember odabent így le nem alázza Heathcliff et. Lealacsonyítana, ha hozzá men-
nék feleségül, sohasem fogja megtudni, mennyire szeretem; és nem azért, mert szemrevaló, Nelly, hanem 
mert ő inkább én, mint jómagam. Akármiből gyúrták a lelkünket, az övé és az enyém egy anyagból való; 
Lintoné pedig annyira különbözik attól, mint a holdsugár a villámtól, vagy a jég a tűztől. (…) Ha minden 
egyéb elpusztul, de ő megmarad, én is tovább élek; ha minden egyéb megmarad, de ő megsemmisül, hatalmas 
idegenné változik a világegyetem: nem érezném, hogy a része vagyok. Linton iránti szerelmem olyan, mint 
az erdők lombja; az idő meg fogja változtatni, jól tudom, ahogy a tél megváltoztatja a fákat. Heathcliff  iránti 
szerelmem az örök sziklaágyhoz hasonlatos: kevés látható öröm fakad belőle, de nélkülözhetetlen. Nelly, én 
Heathcliff  vagyok! Ő mindig, mindig itt van a lelkemben: nem mint öröm, ahogy én sem vagyok mindig 
öröme önmagamnak, hanem mint a tulajdon lényem.

(24. fejezet, Nelly idézi Cathyt)
Linton azt mondta, egy forró júliusi napot úgy a legkellemesebb eltölteni, ha az ember reggeltől estig han-
gaszőnyegen hever a láp közepén, a virágok között álmosan döngnek a méhek, fent a magasban pacsirta dalol, 
és a nap fényesen süt a felhőtlen kék égről. Ő így képzeli el a mennyei boldogságot – én meg úgy, hogy hin-
tázom egy fa suhogó zöld lombja között, fú a nyugati szél, fent fényes fehér felhők kergetőznek, és nemcsak 
pacsirta, hanem énekes rigó, feketerigó, kenderike és kakukk zengi dalát mindenünnen, távol a lápot hűvös, 
árnyas kis völgyek törik meg, de a közelükben nagy hullámokban hajtja a szellő a hosszú szárú fű karéjait, és 
az erdő és a csobogó víz, az egész világ dalol vad boldogságában. Ő azt akarta, hogy elragadtatott békességben 
heverjen minden, én, hogy boldog örömujjongásban szikrázzon és táncoljon. Az ő mennyországa, mondtam, 
csak félig-meddig élne, az enyém, mondta ő, megrészegülne, én elaludnék az övében, mondtam, ő lélegzethez 
sem jutna az enyémben, mondta ő, és igen harapós kedve támadt.

(1847, Borbás Mária fordítása)
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Elbeszéléstechnika

A mai irodalomtudomány az elbeszélői hang többszóla-
múságát, bonyolult, a romantika korában teljesen szo-
katlan megformálását tartja a regény egyik legnagyobb 
értékének. Brontë a történetet és hőseit két elbeszélő 
szemléletének közbeiktatásával is eltávolítja. Ugyanak-
kor a szereplők bizonyos helyzetekben, a velük történ-
tekről vagy a lelkükben lejátszódó folyamatokról szólva, 
maguk is elbeszélői szerepkörben lépnek elénk.

Az első három fejezet az elsődleges elbeszélő, Lock-
wood naplószerű szövegeként olvasható. Fácánosmajor 
új bérlője földesuránál, Heathcliff nél tett két zúgóbérci 
látogatását beszéli el. A látogatások ideje 1801 tele, ame-
lyeket a 32. fejezetben egy harmadik, 1802 szeptembe-
rére keltezett látogatás elbeszélése követ.

A 10. fejezet elején Lockwood megjegyzése regény-
ként (fi kcióként) tünteti fel a történetet („a hős megszö-
kött”, „a hősnő pedig férjhez ment”). A 15. fejezetben 
viszont azt közli, hogy a történetet továbbra is Ellen 
Dean szavaival, de ettől kezdve sűrítve adja közre. Vagyis 
a történet lejegyzőjeként is megnevezi magát.

Lockwood Zúgóbércen töltött éjszakájának elbeszé-
lésébe ékelődik a gyermek Catherine-nek egy könyv 
üres lapjára írt feljegyzése negyedszázados keltezéssel. 
A feljegyzés Hindley gonoszságát panaszolja (3. fe-
jezet).

Emily Brontë (1818–1848) angol költő- és 
 regényírónő. Th orntonban született. Testvérei, 
Anne és Charlotte szintén írtak verseket, regé-
nyeket. Anne születését követően a család a 
yorkshire-i lápvidékre költözött; ez a vidék adja 
az Üvöltő szelek tájélményét. 1846-ban a három 
testvér közös verseskötetet jelentetett meg 
ál nevek alatt. A kötet kedvező fogadtatását 
kö vetően mindhárman regénnyel is jelentkeztek 
(Charlotte Brontë: Jane Eyre, Anne Brontë: 
Agnes Grey). Emily Brontë halt meg legkoráb-
ban – tüdőbajban, mint később testvérei.

 9. Jellemezzétek a két részlet elemzésével a személyiség és a természet kapcsolatát!
a) Milyen összefüggést láttok a személyiségnek a természethez és a szabadsághoz való viszonya, 

valamint a környezet között (Zúgóbérc, Fácánosmajor)?
b) Milyen természetmetaforákkal fejezik ki önmaguk és a másik személyiségét, lelkiségét a be-

szélők?
c) Miben különbözik és miben hasonlít Catherine és Cathy személyisége, világfelfogása? Ho-

gyan fejezik ki ezt beszédük természetmetaforái?
d) Hogyan hozható kapcsolatba Catherine választása (Linton) és halála a természet-természe-

tesség problémakörével?
e) Keressetek és értelmezzetek néhány hasonló részletet a regényből Heathcliff re és Haretonra 

vonatkozóan!
f ) Miért nem tudja Heathcliff  következetesen végigvinni bosszútervét? Miért nem ítélhetők 

meg tettei a jó és a rossz erkölcsi kategóriáival?

 10. Olvasd el a tankönyvi értelmezést az órai értelmezéshez viszonyított jelöléstechnikával!
 11. Írj esszét „Korunk embere és a természet” címmel!
 12. Válasszatok közösen egy érdekes, izgalmas, fontos történetet osztályotok múltjából!

a) Idézd fel magadban, és írj róla 10-15 soros visszaemlékezést!
b) Hasonlítsd össze írásodat másokéval! Keress példákat az eltérő nézőpontokra!

Emily Brontë (1818 1848) angol költő és
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Beírások nevek az ablakdeszkába írva

Catherine naplószerű 
beírása egy könyvbe egy esős 
vasárnapról

Elbeszé-
lések

a gyerek Heathcliff  
a Linton-háznál történt 
leskelődésükről

Isabella a szökéséről

Cathy Ellen betegsége idején 
tett zúgóbérci látogatásairól

Zillah a haldokló Lintont 
ápoló Cathyről

Levelek Isabella Linton levele Ellen 
Deannek

Linton levele Edgarnak

Vallomá-
sok

Catherine vallomása 
Heathcliff  iránti érzéseiről

Heathcliff  vallomása szerel-
méről, bosszútervéről, 
Catherine „kihantolásáról”

Szelesdomb ihlető tájának látképe

A 4. fejezettől lép színre Lockwood házvezetőnője, Ellen 
Dean, a másodlagos elbeszélő. Az általa elmondottak 1757-
től 1802-ig negyvenöt évet fognak át. Az Earnshaw, Linton 
és később a Heathcliff  családnál is szolgáló Ellen Zúgóbérc, 
valamint Fácánosmajor lakóinak múltját tárja fel Heathcliff  
Zúgóbércre kerülésétől Lockwood látogatásáig. Ő a másod-
lagos elbeszélője a bérlő elutazása és visszatérése közti időben 
történteknek is.

Ellen a múlt felidézése közben gyakran „adja át a szót” 
maguknak a történet szereplőinek. Vagyis elbeszélésébe 
mozaikszerűen ágyazódnak be a szereplők szólamai.

Az elbeszéléstechnika a nézőpontok váltogatását hozza 
létre. Ez azt eredményezi, hogy a regény ugyanazt a szereplőt 
sokféle szemszögből láttatja. Így az olvasót is állandó mérle-
gelésre, véleményformálásra, ítéleteinek átértékelésére, szem-
léletének megváltoztatására készteti. A gyakori nézőpont-
váltás másik következménye az időrend megbontása. Az 
idő síkváltások olyan bonyolult alá-, illetve mellérendelő vi-
szonyokat hoznak létre az időrendben, amire a XX. századig 
alig találni példát.

Hatásos szerkesztés

A szerkezet nagymértékben fokozza a regény hatását, elősegíti 
az olvasói kíváncsiság ébrentartását. A jelent a múlt elbeszélé-
sével megvilágító Ellen Dean nagyjából időben előre haladva 
ismerteti meg Lockwooddal Zúgóbérc és Fácánosmajor lakó-
inak történetét. Így a látogató – és az olvasó – kérdéseire csak 
a regény végén, a 34. fejezetben kap választ. A regény végétől 
visszafelé olvasva válik értelmezhetővé Zúgóbérc lakóinak 
különös viselkedése, Lockwood álma, Heathcliff  Catherine-t 
szólító könyörgése vagy a tölgyfa táblás ágyra karcolt nevek 
szerepe is. Ekkor értjük meg, hogy Heathcliff  halála olyan 
várható eseményként következett be, amelynek első jelei 
Lockwood Zúgóbércen töltött éjszakáján mutatkoztak. Meg-
értjük, hogy Heathcliff  már a bérlő első látogatásai idején 
egykori önmagára ismert Haretonban és Catherine Earn-
shaw-ra az ifj ú Cathy Lintonban. Nem történt más, csak 
amire Heathcliff   két évtizede vágyott.

Zúgóbérc és Fácánosmajor

Zúgóbérc és Fácánosmajor a regényvilág mitikussá formálódó 
helyszínei, nehezen értelmezhető lelki-személyiségbeli tartal-
mak szimbólumai. A regény eredeti címe az Earnshaw család 
udvarházának neve. A „Wuthering Heights” szó szerinti jelen-
tése: süvöltő magaslatok. Az udvarház a hegytetőn áll, viharos 
szelek útjában. Lakóinak nyers, szenvedélyes, fékezhetetlen 
lénye is ennek a természetnek a vad energiáit testesíti meg.

Shibden Hall, Nyugat-Yorkshire egyik 
legnevezetesebb történelmi udvarháza
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Jelenet az angol Northern Ballet 
Th eatre Üvöltő szelek előadásából 
(2002)

Egy-egy jelenet az 1998-as (Robert 
Cavanagh, Orla Brady) és a 2009-es 
fi lmadaptációból (Tom Hardy, 
Charlotte Riley)

Heathcliff  és Catherine személyiségének lényege – a termé-
szet erőihez hasonlóan – a korlátokat nem tűrő, féktelen sza-
badság. Ösztönösen vágynak arra, hogy belesimuljanak a ter-
mészet kozmikus ritmusába, feloldódjanak élő energiáiban. Az 
ésszerű gondolkodás számára felfoghatatlan, ősi, misztikus 
kapcsolat köti össze őket a tájjal, a természet elemi erőivel és 
egymással. Egymástól elszakítva életképtelenek, pusztító vihart 
gerjesztenek. Életük a természet ritmusával azonos ritmusban 
zajlik, sorsfordulóik megnyilatkoznak a természet embertől 
független erejében. Ezt a természetközeli létezést a második 
nemzedékből leginkább Cathy testesíti meg.

A civilizáció világát jelképező Fácánosmajor (szó szerint: 
rigójárta major) lent fekszik a völgyben. Az épületet park veszi 
körül, kőkerítések és zárt kertkapuk nyújtanak biztonságot 
lakóinak, akik szelídek, kulturáltak, ugyanakkor erőtlenek és 
törékenyek.

A gyermek Edgar és Isabella Linton viselkedése, öltözkö-
dése és ápolt külseje éles ellentétben van Catherine és Heathcliff  
vadóc külsejével és ki nem apadó energiáival. A beteges, gyenge 
fi zikai alkatban megnyilvánuló életidegenség a Linton szülőket 
is jellemzi. Leghatározottabban a harmadik nemzedékhez tar-
tozó Heathcliff  Linton sorsában jelentkezik.

A helyszínekhez kapcsolható jelentésekben tehát meghatá-
rozóan a természet ősereje és a civilizáció világa, a korlátlan 
szabadság és a társadalmi normákkal szabályozott élet feszül 
egymásnak.

Catherine és Heathcliff 

Amikor Catherine Earnshaw úgy dönt, hogy Heathcliff  iránti 
érzései ellenére Edgar Linton felesége lesz, valójában arra tesz 
kísérletet, hogy belépjen a civilizáció világába és értékrendjébe. 
Tisztán látja, hogy döntése nem személyiségének természeté-
ből fakad, attól idegen. Cselekedetét ésszerű megfontolások 
vezérlik. Pontosan tudja, hogy Heathcliffh  ez mély és természe-
tes lelki azonosság fűzi, és tőle elszakadva idegen, szenvedést 
hozó világba kerül. Mégis úgy véli, hogy Lintonnal kötendő 
házassága nem jelent szükségképpen teljes elszakadást 
Heathclifft  ől. Vagyis egyszerre létezhet két, egymással teljesen 
ellentétes világban.

A regény értékrendje szerint azonban a két létforma 
Heathcliff  és Catherine viszonylatában kizárja egymást. Első-
sorban azért, mert Heathcliff  a civilizáción kívüli, természetes 
ember végletes típusát testesíti meg, ami lehetetlenné teszi bár-
miféle kapcsolatát azzal a másik világgal, ahová Catherine belép.

A sötét bőrű és sötét tekintetű Heathcliff  gyermekként a 
civilizáción kívüli világból érkezik Zúgóbércre. Származása, 
kora, szülői háttere ismeretlen. Társadalmon kívüliségét neve 
is hordozza: nincs külön vezeték- és keresztneve. A „Heathcliff ” 
név az angol pusztaság („heath”) és szirt („cliff ”) szavakból 
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alkotott összetétel, amely a természeti népekhez 
hasonlóan viselője természetére, személyiségére 
utal. Számára a civilizáció „jó” és „rossz” erkölcsi 
fogalmai ismeretlenek. Ősi, természetes világá-
ban csak a korlátlan szabadság és az elviselhetet-
len korlátozottság létezik.

Catherine kihallgatott vallomása után három 
évre eltűnik. Amikor tanultan és gazdagon visz-
szatér, hozzáfog, hogy megtorolja fi atalkori sérel-
meit. Dühe Catherine halálát követően teljes 
erővel a Lintonok ellen fordul. Úgy véli, ők sza-
kították ki Catherine-t természetes közegéből.

Kegyetlenségének igazi természetét csak Cathy 
ismeri fel. „Mert szerencsétlen – igaz? Magányos, 
mint a Sátán, és irigy, akárcsak ő. Senki sem szereti 
– ha meghal, senki sem fogja elsiratni. Semmiért 
sem volnék a maga helyében!”

Bosszútervét végül az hiúsítja meg, hogy az 
általa kisemmizett és megalázott Hareton Earn-
shaw-ban egykori önmagára, Cathyben Cathe-
rine-re ismer. A halál közeledésének érzése derűt 
és nyugalmat ébreszt benne. Hiszi, hogy a halál 
végtelen szabadságában újra együtt lehet szerel-
mével.

Cathy és Hareton

A Catherine és Heathcliff  elszakadásából fakadó 
gyötrelmet és pusztítást a következő nemzedék 
életében az egymásra találás ellenpontozza. 
Hareton ugyanúgy rajong Cathyért, mint annak 
idején Heathcliff  rajongott Catherine-ért. Míg 
azonban Catherine nem vállalta a sorsközösséget 
a kirekesztett, lealacsonyított és megalázott 
Heath  cliff -fel, Cathy felemeli Haretont. Türel-
mesen vezeti be a betűk birodalmába. És amíg 
Heathcliff  feladta a küzdelmet, hogy beavatást 
nyerjen Catherine másik világába, Hareton elfo-
gadja Cathy felajánlott szövetségét. Az emberhez 
méltatlan szenvedés tapasztalata bizonyos szem-
pontból bölcsebbé teszi a két fi atalt. Szerelmük-
ben így megvalósul a természet és a civilizáció 
ellentétes világainak valamiféle egysége.

Emily Brontë regénye három nemzedék csa-
ládi kapcsolatokban is realizálódó történetét 
beszéli el. Az egyes nemzedékekhez tartozó 
viszonyok és karaktervonások részint tovább 
hagyományozódnak, részint új arculatot ölte-
nek. Ezért az Üvöltő szelek a családregény egyik 
előzményeként is olvasható.

A családregény vagy nemzedékregény a XX. szá-y
zad első felében válik jellemző regénytípussá. Foly-
tatja a világszerű-valószerű regényvilág hagyomá-
nyait. Középpontjában a család áll mint elsődleges
közösség, az egyént meghatározó vérségi, társadal-
mi, gazdasági és kulturális alapsejt. A művek kér-
désfelvetései rendszerint a nemzedékek közötti, il-
letve a nemzedéken belüli viszonyokra vonatkoznak.
A XX. századi családregények kérdésfelvetései ösz-
szefüggnek a klasszikus polgárság válságtapasztala-
tával. A világirodalom néhány ismert családregé-
nye: Th omas Mann: A Buddenbrook ház (1901),
Roger Martin du Gard: A Th ibault család (1922–d
1940), John Galsworthy: Forsyte Saga (1906–
1921), Makszim Gorkij: Az Artamonovok (1927).

d Készíts az Üvöltő szelek szereplőinek egymáshoz 
való viszonyát bemutató mátrixot! Jelezd azt is, 
hogyan változik a szereplők viszonya a többiekhez, 
illetve önmagukhoz!
 Nevezz meg minél több, a szereplők, karakterek 
közötti párhuzamot! Kinek a sorsa, karaktere ki-
ben és hogyan ismétlődik, illetve változik meg?
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Gustave Flaubert: Bovaryné

„A Bovarynéban semmi sincs, ami igaz lenne: teljességgel 
kitalált történet: sem az érzelmeimből, sem az életemből nem 
tettem bele semmit. Éppen a személytelensége kelt illúziót 
(ha egyáltalán kelt). Egyik elvem ez: nem szabad magunkat 
megírni. A művésznek úgy kell jelen lennie a művében, ahogy 
Isten van jelen a teremtésben: láthatatlanul és mindenhatóan; 
érezni mindenütt érezzék, de látni sehol se lássák.”

(Gustave Flaubert)

1. Hasonlítsátok össze Flaubert elképzelését a re-
gényírásról Stendhaléval és Balzacéval! Melyek a 
meghatározó szemléletbeli különbségek?

2. Beszéljétek meg tollak középen technikával a 
következő kérdéseket!
a) Milyen gondolatokat, érzéseket keltett ben-

netek a regény első olvasásra?
b) Mi tetszett, mi volt érdekes benne?
c) Mi volt számotokra idegen, szokatlan vagy 

különös?

3. Foglaljátok össze történetpiramissal a regény 
cselekményét!

4. Készítsétek el Rouen, Tostes és Yon ville karak-
tertérképét!
a) Helyezkedjetek a regény idejébe, és mutassá-

tok be egy Párizsból érkező idegennek a fran-
cia vidéket!

b) Szintén a regény idejébe helyezkedve kérdez-
zétek az idegent a párizsi életről!

5. Készítsétek el Charles és Emma Bo vary jellem-
térképét!
a) A regény világába helyezkedve, Bovaryék jó 

ismerőseként mutassátok be a házaspárt plety-
kajátékkal!

b) Beszéljétek meg, mi mindenért középszerű, 
szánalmas vagy nevetséges, esetleg szimpati-
kus a házaspár külön-külön és együtt!

c) Vegyétek számba a regény fontosabb  szereplőit! 
Készítsétek el „rangsorukat” belső értékeiket, 
életvitelüket, vágyaikat és céljaikat mérlegelve!

6. Hasonlítsátok össze halmazábrával az Emma fel-
nőtt életében szerepet játszó három férfi karak-
tert: Charles-t, Rodolphe-ot és Léont!
a) Készítsetek a karakterüket szerintetek kifeje-

ző illusztrációkat is!
b) Hasonlítsátok össze az általatok felvázolt ka-

raktereket azzal a képpel, ahogyan Emma lát-
ta őket kapcsolatuk elején!

Pierre-Auguste Renoir: Olvasó nő (1876)

 Miért jó olvasni? Miért veszélyes, ha 
az ember az olvasmányai szerint akarja 
berendezni, élni az életét? Írj rövid 
esszét a témáról!
 Miről olvashat a kép szereplője? 
Írd meg a történetet!

Gustave Flaubert (1821–1880) Rouen-
ban született. Apja neves sebész volt. Pá-
rizsban jogot hallgatott, de kezdődő epi-
lepsziája miatt abbahagyta tanulmányait. 
1846-tól élete vé-
géig egy Rouen 
köze lében lévő 
nyaralótelepen 
élt, ahol apja ker-
tes házat vásá-
rolt. A család jó-
módja lehetővé 
tette, hogy szinte 
élete végéig füg-
getlenségben él-
jen és alkosson. 
1849 és 1851 között bejárta Egyiptomot, 
Palesztinát, Szíriát, Görög- és Törökor-
szágot. 1851-ben kezdett dolgozni Bo-
varyné című regényének tervén. Legelső 
és sokak szerint legjobb alkotása 1857-
ben jelent meg. További fontos regényei: 
Szalambó (1862), Érzelmek iskolája 
(1869), Szent Antal megkísértése (1874).

tt bejárta Egyiptomot
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 7. Milyen életre vágyik Emma, és hogyan éli meg szerelmeit a három részlet szerint?
a) Miféle regényeket olvas, és mi olvasmányélményeinek a szerepe saját életében?
b) Melyik részlet milyen ellentmondásra világít rá?
c) Milyen nyelvi eszközökkel jellemzi az elbeszélő Emmát?
d) Nektek mi a véleményetek gondolkodásmódjáról, magatartásáról?
e) Következik-e Emma jelleméből sorsának alakulása? Tragikus-e a halála?
f ) Értelmezzétek a regény alcímét – „Vidéki erkölcsök” – Emma életével és sorsának alakulásával 

összefüggésben!
 8. Hogyan viszonyul a részletek alapján az elbeszélő a történésekhez és a szereplőkhöz?

a) Vizsgáljátok meg, hogy az olvasott részletekben mikor kinek a nézőpontjából láttatja az el-
beszélő a külső és belső történéseket!

Bovaryné – részletek

Közben, csalhatatlannak vélt elméletek alapján, Emma mindenképp azon volt, hogy szerelembe ringassa 
magát. Holdvilágkor, a kertjükben, sorra szavalgatta Charles-nak az emlékében megmaradt szenvedélyes 
verseket, vagy bánatos adagiókat dalolt, sóhajaival kísérve őket; de utána éppen olyan nyugodt maradt, mint 
annak előtte, és Charles-on se látszott, hogy szerelmesebb vagy meghatottabb.

 Miután így iparkodott tűzbe borítani a szívét, anélkül, hogy csak egy szikrát is csiholt volna belőle, s 
mivel amúgy is képtelen volt megérteni, amit nem érzett át, vagy csak hinni is abban, ami nem bevált for-
mákban jelentkezett, minden nagyobb nehézség nélkül arra a meggyőződésre jutott, hogy az ura szerelmében 
nincsen már semmi rendkívüli. (…)

„Úristen! Miért is mentem férjhez?”
Tűnődött, nem lett volna mód rá, hogy a véletlen más játékai révén a végzet egy másik férfi t hozott vol-

na az útjába, és próbálta elképzelni, milyenek is lettek volna ezek a meg nem történt események, milyen is 
lett volna ez a másik élet, az a férj, akit nem ismert. Mert végre is nem minden férfi  ugyanolyan, mint az ő 
ura. Lehetett volna szép, szellemes, választékos és vonzó, mint valószínűleg azok, akik az ő zárdai barátnőit 
vették feleségül. Vajon mi lett belőlük? A városban a zajgó utcák, a zsibongó színházak és a bálok fénye között 
biztosan olyan élete van ezeknek a barátnőknek, hogy szívük is, érzékeik is valósággal kivirágozhatnak. Az 
ő élete viszont olyan hideg, mint egy padlás, amelynek ablaka északra néz, s homályában az unalom, e csen-
des pók szövi hálóját szíve minden szögletén. (I/7)

Szerelmes volt Léonba, s csak azért kereste a magányt, hogy kedvére gyönyörködhessen szerelmese képé-
ben. Léon személyes megjelenése zavarta ezt a kéjes ábrándozást. Emma szinte reszketett, ha hallotta a lép-
teit; ha megjelent, izgalma elmúlt, és utána nem maradt más, csak végtelen csodálkozás, aminek szomorúság 
lett a vége. (II/5)

Eleinte valami kábultságfélét érzett: látni vélte az utakat, a fákat, az árkokat, Rodolphe-ot, és érezte még 
a karjai ölelését, miközben zúgott a nádas, és zizegtek a falombok. 

De meglátta magát a tükörben, s bámulva nézte az arcát. Sose volt még ilyen tág, ilyen sötét a szeme, sose 
látszott még ilyen mélynek. Egész lénye valami megfoghatatlan fényben fürdött, és teljesen átszellemült.

 Egyre csak azt suttogta: „Szeretőm van! Szeretőm!” – s úgy élvezte a gondolatát, mintha csak egy má-
sodik serdülőkorra ébredt volna. Végre hát ő is megismeri a szerelem gyönyörűségeit, ezt a lázas boldogságot, 
amelyről már-már lemondott. Olyan tündérvilágba lép most, ahol csupa szenvedély, mámor és elragadtatás 
minden; valami kéklő végtelenség fogta körül mindenünnen, az érzelem csúcsai fénylettek föl az elméjében, 
s mindennapi életét csak messziről vélte látni, lent a mélyben, a homályban, e magaslatok közeiben.

Eszébe jutottak sorra olvasmányainak a hősnői, s a házasságtörő nőknek e költői karavánja testvéri s elbű-
völő hangon énekelt az emlékezetében. Maga is élő társnője lett ezeknek az alakoknak, s most valóra vált, 
amiről lány korában oly soká ábrándozott, most már ő is hasonló lett a régi, irigyelt regényhősökhöz. (II/9)

(1857, Gyergyai Albert fordítása)
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b) Milyen nyelvi-stilisztikai eszközökből derül ki, hogy éppen kinek a nézőpontja érvényesül?
c) Jelöljétek a nézőpontváltásokat!
d) Értelmezzétek Flaubert következő állítását az elbeszélői hang megalkotottságával összefüg-

gésben! „Semmit sem adok magamból e könyvben, sose volt még az egyéniségem feleslege-
sebb; (…) mindent a fejemmel írok itt.”

 9. Azonosítsátok és értelmezzétek a három részletben a metaforikus jelentéssel bíró motívumokat, 
képeket!
a) Melyik tekinthető Emma életmetaforájának? Miért?
b) Mely képek, motívumok ismétlődnek többször is a regényben? Mikor, milyen jelentésben?

 10. Ambrus Zoltán, a XIX. század végének magyar prózaírója írta a következőket: „Bovaryné tulaj-
donképpen nem folyamatos elbeszélés, ha ez alatt azt értjük, hogy az elbeszélő egyforma, epikus 
kényelmességgel időzik a főjeleneteknél és az epizódoknál, továbbá az ezeket összekötő vagy 
magyarázó, kevésbé jelentős részleteknél. Bovaryné inkább képek sorozata. A mintegy négyszáz 
oldalra terjedő könyvben száz meg száz, sőt talán ezer kép van, mert Flaubert nemcsak elbeszél, 
valósággal megfesti történetének összes jeleneteit. A képek közeit egy pár szóval hidalja át, ame-
lyek oly tökéletesen fejeznek ki minden szükségest, hogy hézagot nem hagynak.”
a) Hol folyamatos és hol szaggatott az előadásmód? Hol és hogyan szakad meg a folyamatos 

történetmondás? Keressetek példákat!
b) Melyek a regény tartalmi csomópontjai, amelyek pillérei a szerkezetnek?
c) Hogyan befolyásolja a csomópontok köré épülő szerkesztés az elbeszélésnek mint tevékeny-

ségnek a tempóját?
d) Értelmezzétek Flaubert meglátását a regény szerkezetének kialakításáról! „[E]gy-egy esemény 

egyetlen percig tart, és hónapokig várjuk! Szenvedélyeink olyanok, mint a vulkánok: »állan-
dóan morajlanak, de csak időközönként törnek ki.«”

 11. Készítsetek T-táblázatot! A realizmus poétikájának mely jellemzőit vélitek felfedezni Flaubert 
regényében, és melyek azok, amelyek nem illenek bele a realista poétikába? Miért?

 12. Értelmezd a regénnyel összefüggésben a következő két idézetet!
a) „[A] földnek határai vannak, de az emberi butaság határtalan.” (Flaubert)
b) „[A] dolgok lelkében, minden emberi dolgok lelkében, mindenütt a butaság bájos tündérét 

látja táncolni. Ez a diszkrét tündér remekül alkalmazkodik a jóhoz is, a rosszhoz is, a tudáshoz 
is, a tudatlansághoz is, Emmához csakúgy, mint Charles-hoz, tehozzád csakúgy, mint énhoz-
zám. Flaubert volt az, aki bevezette a lét nagy rejtélyének báljába.” (Milan Kundera)

 13. Dolgozd fel Rodolphe szakító levelét a belső hangok technikájával! Legalább hat-nyolc szöveg-
helyet jelölj meg csillaggal!

 14. Bizalmas barátnőként írd meg levélben tanácsaidat az életválságba került Emmának!
 15. „Bovaryné én vagyok” – írta Flaubert.

a) Mit jelent szerintetek ez az állítás?
b) Vajon kevésbé lenne hatásos ez a mondat, ha női szerzőtől származna?
c) Vajon milyen lenne Emma története, ha Flaubert nő lett volna?

Albert Auguste Fourie: Madame Bovary halála 
(1889)

 Milyen eszközökkel, milyen kellékek, toposzok 
által értelmezi a kép melo drámaként a regénybeli 
végkifejletet? Flaubert vajon hogyan reagálna rá?

irod_11_1a.indd   25irod_11_1a.indd   25 2015.05.19.   15:37:202015.05.19.   15:37:20



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




