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KEDVES TANÁROK ÉS DIÁKOK!
A tankönyvfejlesztők a 2020-ban megjelent kerettanterv alapján dolgozták át dr. Mohácsy Károly tanár úr tankönyvét. Így egy „régi-új”
tankönyv született. A tankönyv tartalmazza a kerettantervben előírt
kötelezően tárgyalandó tananyagokat, de az ajánlott művek többségének megismeréséhez is segítséget nyújt.
A tananyag tárgyalásának szerkezetét a 10. oldalon található ábra
mutatja. A törzsanyagot tárgyaló magyarázat, ismeretközlés háttere fehér, míg a kéthasábosan szedett ajánlott anyagrészeké kék.
Halványkék háttér emeli ki a tanulást segítő fogalmakat, a figyelmet irányító, a témát vagy motívumot tágabb kulturális környezetbe
helyező képeket, ábrákat. Ugyancsak kék háttéren találhatók a feladatok, amelyek egy része a tananyag strukturálását, összefoglalását segíti,
más része a tanulók közös (páros, csoportos) munkáját, értelmezését,
elemzését támogatja.
A tankönyv alapvetően kronologikus rendben tárgyalja az európai
és magyar irodalom kiemelkedő alkotásait. Ám a megértést segítendő
– a kronológia rendjét megtörve – tematikus utalások, háttérinformációk is találhatók a könyvben. (Pl. Ovidius Átváltozások című műve
a görög mitológiáról való ismereteink forrása, ezért a tankönyvben és a
szöveggyűjteményben A görög mitológia fejezetben is szerepel.)
A tankönyvhöz kapcsolódó külön kiadványként megjelenő irodalmi
szöveggyűjtemény tartalmazza a kötelező és az ajánlott olvasmányokat
vagy műrészleteket. Ezek oldalszámait tankönyvünk fejezetnyitó címoldalain tüntettük fel. Mivel a szöveggyűjtemény az Oktatási Hivatal
gondozásában megjelent Színes irodalom 9. és az Irodalom 9. tankönyvhöz is készült, előfordul, hogy más-más olvasmányok tartoznak az
egyes tankönyvek leckéihez. Ezt a különbségtételt a szöveggyűjteményben jeleztük.
Reméljük, tankönyvünk hasznos segítség lesz tanárnak, diáknak
egyaránt.
A tankönyvkészítők
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AZ IRODALOM ÉS HATÁSA
■ „Mihelyt az emberben az ész kezd uralkodni, azonnal három fő eszme
vonja őt magához: igaz, jó és szép. Értelme az igazat keresi; akaratja a jó
felé hajlik, kedélye a szépben gyönyörködik.
Az emberi értelem óhajtja megtudni az igazat, kinyomozni a létező dolgok okát, egybefüggését, rendeltetését. Az igaznak fürkészése által ismereteket gyüjt: így álltak elő a különféle tudományok.
Az emberi akarat hajlik a jó felé és tettekre irányul. […] a vallás,
erkölcstan stb. szellemi javunkat eszközlik.
De az embert az igaz és a jó még nem elégíti ki teljesen. Képzelete még
egyéb tápot, kedélye más gyönyört is kíván: ez a szép. […] A szép utáni
eme törekvés hozza létre a különböző művészeteket.”
• Arany János: Széptani jegyzetek

FELADATOK
1. Gondolkodjatok el azon, mi az, amit művészetnek nevezünk! Mindkét alkotást műalkotásnak

tartjátok? Indokoljátok véleményeteket!

Jan Vermeer van Delft: Lány gyöngy
fülbevalóval (1665 körül) Mauritshuis, Hága

Banksy: Lány kilyukadt dobhártyával (2014)
Bristol

2. Az emberiség mely korszakában születtek meg a művészetek? Általános iskolai tanulmá-

nyaitokat felidézve próbáljatok válaszolni a kérdésre!
3. Gondolkodjatok a kérdésen! Vajon ti eldönthetitek, hogy mi tekinthető műalkotásnak s mi

nem?
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A művészet eredete
E. H. Gombrich brit művészettörténész szerint nem tudjuk, hogyan keletkeztek a művészetek, mint ahogy azt sem tudjuk, hogyan keletkeztek az emberi nyelvek. Ám ha az ősi alkotásokat tekintjük, házakat, képeket, szőtteseket, dalokat, nincs nép, akinek ne
lenne művészete. Ezek a tárgyak, alkotások a természeti népek életébe szervesen illeszkedtek. Ahogy Arany János írja, nemcsak fontos szerepet játszottak a közösség életében, de az ősi mesterek arra is törekedtek, hogy alkotásaik szépek legyenek.
Hogy mit tekintünk művészetnek? Nézzük, mit is jelent a művészet
szó! A görög tekhné, technika, illetve latin ars szóból ered, mely művészetet, hatalmat, hozzáértést, ügyességet, azaz mesterségbeli tudást, nagy
mesterségbeli tudással teremtett alkotást jelentett. Az ókori görögök
FELADAT

Az alábbi képen a kilenc múzsa látható. A jelképeik alapján próbáljátok kitalálni, melyik művészetnek a múzsái! Digitális eszközök segítségével ellenőrizzétek megoldásaitokat!

Kalliopé

Klió

Erátó

Euterpé

Melpomené

Polühümnia

Terpszikhoré

Thália

Uránia

A MŰVÉSZET EREDETE
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számára így a múzsák segítette művészetek közé sorolandók az elbeszélő és lírai költészet, a dráma- és színházművészet, a tánc, a zene, a ﬁlozófia, a történetírás, a csillagászat.
A középkorban a „hét szabad művészetet” tanították az egyetemeken, azaz a nyelvtant, a gondolatok pontos és szabatos kifejezésének
tudományát, a retorikát, a dialektikát, azaz a vitatkozás tudományát,
a számtant, a mértant, a csillagászatot és a zenét.
A magyar művészet szó a nyelvújítás korában született, a mű szóból származik. 1794 előtt kézművest, kézművességet jelölt, éppúgy,
mint Európa többi népének nyelvében. Tehát azokat az alkotásokat
jelölte, amelyeket nem a természet hozott létre, hanem az
ember – magas színvonalú mesterségbeli tudással, míves
munkát alkotva.
A 18. század végi, 19. század eleji német művészettörténészek, ﬁlozófusok választották el először a művészetet a mesterségektől.
Értelmezésükben a művészet az esztétika szabályai szerint megalkotott
művek, előadások összessége, melyeknek célja, hogy szórakoztassanak
és oktassanak (Winckelmann).
Ma azon művészeti alkotások összességét tekintjük művészetnek, amelyek a befogadóra érzelmi, értelmi hatást gyakorolnak. A 20. század elejéig a befogadó közönség és a művészettörténészek magát a produktumot tartották műalkotásnak, a 20. században
már a produktum és a befogadó között létrejövő kapcsolatot is. Ha a
befogadó egy alkotás, előadás következtében katarzist él meg, azaz

Ferenczy István:
Pásztorlányka (A Szép
Mesterségek kezdete)
(1820–1822) Magyar
Nemzeti Galéria,
Budapest

FELADATOK
1. Olvasd el John Keats Óda egy görög vázához című versének utolsó két sorát! Keats egy görög

váza feliratát idézi. Véleményed szerint a szép és az igaz miért kapcsolható össze? Arany
János lecke elején található idézetét is vedd figyelembe érvelésed elkészítésekor!
„A Szép: igaz, s az Igaz: szép! – sose
áhítsatok mást, nincs főbb bölcsesség!” (Tóth Árpád fordítása)
2. Nézd meg a képet!

Fogalmazd meg saját gondolataidat! Miért műalkotás Andy Warhol képe, vagy
miért nem az?

A New York-i Modern
Művészetek Múzeumában
a 20. század egyik meghatározó
művészének alkotását nézik
a látogatók
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olyan értelmi, érzelmi élményt, mely kiemeli őt a hétköznapok világából, s életében szellemi, érzelmi megtisztulást
eredményez, akkor műalkotásnak tekintheti az adott
művet. Hogy annak tekinti-e, az a befogadótól függ.
Mi a művészet eredete, s van-e célja?
A művészet az őskorban született meg, s születésének
talán legfőbb oka az lehetett, hogy ember egyik legősibb
vágya az őt körülvevő világ megismerése, megértése
s annak uralása. A természeti népek a világot egységben
szemlélték, az istenek, az emberek és a természet harmóniáját keresték. Rituálékkal ünnepelték meg a születést,
búcsúztatták el halottjaikat, áldozatokat mutattak be isteneiknek. A közösség életét is szertartások tagolták.
Ezek a rítusok lehettek a művészetek „őstojásai”, azaz
belőlük nőhettek ki a különböző művészeti ágak.
Az őskorból, illetve az újkőkorszakból származó barlangrajzok rítusok kellékei lehettek. A falakon állatalakokat láthatunk, illetve embereket, igaz, őket stilizáltan.
A művészettörténészek és néprajztudósok szerint ezek
a barlangrajzok voltak a művészet legősibb alkotásai.
A szertartás során a közösség vallási vezetője, a mágus a
felsőbb szellemeket hívta segítségül a sikeres vadászat érdekében vagy azért, hogy a termés gazdag legyen.
Esetleg a közösség tagjává avatták a felnövő ifjakat.
A mágus gyógyíthatott a felsőbb szellemek segítségével
(fehér mágia), vagy pusztíthatott (fekete mágia).

FELADAT

Nézzétek meg a két Vénuszt!
A willendorfi Vénusz a Kr. e. 25.
évezredben, a milói Vénusz
Kr. e. 150 körül készült. Melyikről
feltételezitek, hogy ősi rituálé
eleme lehetett? Indokoljátok válaszaitokat!

A willendorfi Vénusz
(Kr. e. 25. évezred)
Naturhistorisches Museum, Bécs

Franciaország, Lascaux, barlangrajz

Ezekben a szertartásokban még elválaszthatatlanul
együtt léteztek a később különváló művészeti ágak:
az irodalom, a zene, a tánc, de még a tudományok is
(Eliade).

A milói Vénusz (Aphrodité)
(Kr. e. 2. század) Musée du Louvre,
Párizs

A MŰVÉSZET EREDETE
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A modern korban is vannak rítusok, az
emberélet nagy fordulópontjairól (születés,
házasság, halál), továbbá a közösség ünnepeiről (vallási és nemzeti ünnepek) szertartással emlékezünk meg. Ezeknek részei a
művészetek: szent szövegek, irodalmi alkotások, zenei művek, esetleg színdarabok, ﬁlmek.
A művészeti ágak eredete a rítusokhoz
köthető, a különböző művészeti ágak a mai
Fiatal férfi beavatási szertartása Etiópiában
napig nem különültek el teljesen egymástól.
Gondoljunk például az irodalom és a zene kapcsolatára! Az ókori görögök azokat a műveket tekintették lírai alkotásoknak, melyeket egy régi
pengetős hangszerrel, a lírával kísértek. Balassi Bálint a versei fölé illesztette, milyen „nótára” írta azokat. A tánc és a zene a mai napig szervesen összetartoznak, s a 20. században új művészeti ágak is születtek,
ilyen a ﬁlmművészet, mely valamennyi művészeti ágat beépítheti világába. A rítusok mellett egy nép költészete, lírai és epikus hagyományai
is a művészetek forrásai.
Az alábbi összefoglaló ábra – közel sem a teljesség igényével – a legismertebb művészeti
ágakat mutatja be.
Művészetek

Alkotói-produktív
művészetek

Irodalom

Képzőművészetek

Építészet

Festészet

Grafika

Szobrászat

Technikai
művészetek

Előadó-művészetek

Iparművészet

Zeneművészet

Színházművészet

Táncművészet

Filmművészet

Fotóművészet

Számítógépes
grafika

FELADAT

A művészet születéséről sok elképzelést olvashatunk. Gondolkodj el azon, vajon a művészet
meghalhat-e! Létezhet-e olyan kor, melyben nincs művészet? Indokold véleményedet!
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Az irodalom eredete
FELADAT

Nézd meg az alábbi gondolattérképet! Mit nevezünk még irodalomnak? Másold az ábrát a füzetedbe, és töltsd ki az üresen hagyott téglalapokat! Az ábrát tetszés szerint bővítheted!

Szépirodalom

Világirodalom

*30%"-0.

Irodalomkönyv

Irodalomtudomány

Az irodalom szavunk is a nyelvújítás korá➊ Archaikus kornak nevezzük egy kultúra kezdeti,
ból származik. Az ír igetőből és dalom képzőaz írásbeliséget megelőző korszakát. Tehát az
ből talán a kor híres irodalmára, Szemere Pál
irodalom mint művészeti ág már az írásbeliség
(1785–1861) alkotta meg. A szó a jelenséget
előtt is létezett, az alkotások szájhagyomány
útján maradtak fenn, énekesek, énekmondók
magát az íráshoz, az írásbeliséghez köti, pedig
ismételték, apáról fiúra szálltak a történetek.
az irodalom az írásbeliség előtti, az ún. archaikus korból származik.❶
Legtágabb értelemben minden nyelvi alkotás irodalom. Így
beszélhetünk tudományos és vallási irodalomról, szakirodalomról, ismeretterjesztő irodalomról stb. Szűkebb értelemben az irodalom a szépirodalom. Szépirodalomnak tekintünk minden nyelvi alkotást
(szóbeli vagy írásbeli művet), mely intellektuális és esztétikai
élménnyel gazdagít bennünket, segít önmagunk és a világ megismerésében, melynek nincs közvetlen haszna, ám általa megtanulhatjuk
kifejezni önmagunkat. A szépirodalmi szövegek más szövegtípusokkal
is keveredhetnek, így az esszében a szépirodalom a szakirodalommal,
a retorikai alkotásokban pedig a politikai beszéd és a szépirodalom olGerard Dou:
vadhat össze. Egy szépirodalmi alkotás, pl. a regény több szövegtípust, Olvasó idős nő
többféle irodalmat „felfalhat”.
(1631–1632 körül)
Rijksmuseum,
Amszterdam

A IRODALOM EREDETE
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■ „Ha egy költő szemére hányják, hogy a dolgot nem a valóságnak megfelelően ábrázolta, azt válaszolhatja, hogy ennek ellenére helyesen ábrázolta.”
• Arisztotelész: Poétika

Az irodalmi nyelv
esztétika: a széppel
és a művészetek elméletével foglalkozó tudomány

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

FELADAT

Próbáljátok meg kifejezni nyelvi eszközökkel a szomorúság érzését, pontosabban a magányból,
az emberi árvaságból fakadó boldogtalanság érzésének fájdalmát! Mennyivel közöl többet
Chagall festménye?

Marc Chagall: Magány (1933)
Museum of Art, Tel-Aviv
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Az irodalmi nyelvben a szavak, amellett hogy megőrzik eredeti je- konvenció: hagyomány,
megszokás
lentésüket is, egyúttal új jelentéstöbblettel gazdagodnak.
Elsősorban a lírai alkotások nyelvében a szavak jelentéshatárai elmo- asszociáció: képzettársísódnak, illetve kitágulnak. Az egyes szavak mást is, többet is jelentenek, tás; a tudatban megjelemint a mindennapi beszédben; a szavak képszerűen viselkednek még nő képzetek egymáshoz
akkor is, ha nem tagjai valamelyik szóképnek. A szavaknak ez a több- kapcsolása
letjelentése az egyes mondatok gondolati-hangulati tartalmát is kitágítja, megsokszorozza. Ennek következménye, hogy a költői nyelv olyan
bonyolult tudat- és lelki tartalmak kifejezésére képes, amelyeket a hétköznapi nyelv egyszerűen képtelen közölni. Ezért is mondják, hogy az
irodalom, a költészet a kimondhatatlan kimondása, a megfogalmazhatatlan megfogalmazása.
A szépirodalom nyelve mindig áttételes,
A jelkép vagy szimbólum (a görög szümbolon jejelképes (szimbolikus) jelrendszer. Az
lentése: ´ismertetőjegy´) szókép: valamely gondoirodalom másképp mond el mindent, mint
lati tartalom, eszme, fogalom érzékletes képpel vaahogy a kialakult nyelvi konvenciók automaló kifejezése, helyettesítése.
tizmusa folytán szokás. Áttételessé teszik az
irodalmi közlést a műalkotás szokatlan szókapcsolatai, szórendjei, mondatfűzései is, mert az olvasó nem tudja automatikusan, „közvetlenül”
tudomásul venni, értelmezni őket. Az áttételezés különösen hatásos eszközei a köznyelvi átlagnál sűrűbben előforduló szóképek (hasonlatok,
metaforák, szimbólumok stb.). Ezek ugyanis olyan bonyolult asszociációs tevékenységet indítanak meg, amelyből csak lassan, közvetve bontakozik ki a jelentés. Az olvasónak éreznie, tudnia kell, hogy a szavak,
mondatok mögött rejtőzik valami többlet,
valami más. A befogadónak, a műélvezőnek
➊ Egy szóról, mondatról, egy kisebb szövegrészfantáziára, erőfeszítésre, szinte a művésszel
letről önmagában nem tudjuk eldönteni, hogy
való alkotó együttműködésre van szüksége
van-e művészi jelentése vagy nincs; azaz a szónak, a mondatnak önmagában nincs áttételes
ahhoz, hogy az élményt közvetítő mélyebb
jelentése. Művészi többletjelentést csak az irolényeget fölfedezze. Minden szépirodalmi
dalmi alkotás egészében, a szövegösszefüggésszövegnek tehát van áttételes, jelképes jelenben (kontextusban) kap a jel vagy jelcsoport
tése. Ez az ún. többletjelentés egy művészi
(szó, mondat stb.).
szöveg nélkülözhetetlen ismertetőjegye.➊

Barthélémy d’Eyck:
Csendélet könyvekkel
(1442–1445 körül)
Rijksmuseum,
Amszterdam
AZ IRODALMI NYELV
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Érték és értékelés
A művészi ábrázolás tárgya lehet az emberi
világ minden jelensége: a rút éppen úgy, mint
a szép, a kellemetlen és a kellemes, a visszataszító és a vonzó. A műalkotások értékét
nem az ábrázolt valóságdarab minősége (értéke vagy értéktelensége) dönti el, hanem az
A szépség esztétikai minősége az uralkodó abban
a műalkotásban, amelyben a pozitív értékek harmoábrázolás sikeressége, a megformálás, a megnikusan érvényesülnek, illetve győzedelmeskednek
jelenítés eredményessége.
a negatív értékek felett. A negatív értékek túlsúlyát
A szerző a műalkotásával nemcsak igaz
létrehozó értékszerkezet a szépség ellentéte, a rút
képet nyújt arról, amit bemutat, hanem kifeesztétikai minősége.
jezi, érzékelteti azt a viszonyt is, amely közte
A többi lényeges esztétikai minőséggel, sajátos érés
az ábrázolás tárgyául szolgáló valóságdarab
tékszerkezettel, pl. a tragikum, a komikum, a tragikomikum, a groteszk, az irónia fogalmával a különböző
között létrejött. A műalkotás tehát a maga
irodalmi művek elemzése során fogunk megismersajátos jelrendszerével nemcsak létrehoz egy
kedni.
megjelenített világot, hanem egészében és
részleteiben minősíti, értékeli is azt.
A minősítés alapja mindig a viszonyítás; a pozitív értéknek mindig
megvan a maga ellenpólusa, a negatív érték (pl. jó – rossz; hasznos –
haszontalan; bátor – gyáva; szép – rút). A két szélső pont között még
számos fokozat lehetséges.
A szavak, mondatok értékkel való telítődése mindig a szövegösszefüggés eredménye. Minthogy az értékelés a nyelvi elemek mikrovilágában a szereplők, az események, a műalkotás egész világában kifejezésre
jut, a műalkotások nemcsak ahhoz segítenek hozzá, hogy megismerjük
a világot, hanem ahhoz is, hogy értékeljük azt.

Az irodalmi művekben megjelenített értékek minősége, váltakozása, elrendeződése alapján sajátos
értékszerkezetek jönnek létre. A mű összhatását
meghatározó legfontosabb értékszerkezeteket
esztétikai minőségeknek nevezzük.

A MŰVÉSZI HATÁS TITKA
Minden műalkotás képes az emberben tartós,
mély élményt kelteni. Ez a hatás azonban
függ a befogadó életkorától, tapasztalatainak
összességétől, kultúrájától, s nem utolsósorban
a művészetek terén való jártasságától. Ezért
van szükség olyan ismeretek megszerzésére,
amelyek hozzásegítenek az egyes művészeti
ágak sajátos jelrendszerének megfejtéséhez.
Ez az egyik célja a középiskolai irodalomoktatásnak is.
A befogadás során az ember képzelete segítségével saját élményeként éli át a műben
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foglalt élményeket: a művészi alkotás nemcsak értelmünkhöz szól, hanem mélyen érinti
egész érzelemvilágunkat. A befogadó valósággal újraalkotja a művet. Egy kis túlzással
azt is mondhatjuk, hogy a művész alkotótevékenységét végzi el megfordított sorrendben:
az (ti. a művész) az egyedi élményekből teremt egy új világot, a művészi tárgyat, a befogadó pedig a mű átélésével jut el a műalkotást kiváltó élményhez.
A művészi hatás titka talán éppen a különböző értékű magatartásformák, élethelyzetek
átélésében, ezek elfogadásában vagy elutasításában fedezhető fel.
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Karinthy Frigyes: A cirkusz
■ „Úgy használnak engem, mint a krumplit Európában – virágomat és gyümölcsömet (humor és vicc) tépik, a gyökérgumót (ﬁlozóﬁámat) eldobják.”
• Karinthy Frigyes noteszbejegyzése

■ „Az én rongy életem ugyan mit is jelent?
Egy órás mulatságot, vagy tán a Végtelent?
Tán eleven valóság, – tán sok, talán kevés?
Talán csak egy ravasz trükk, – jó reklámhirdetés...?”
• Karinthy Frigyes: Prológus egy cirkusz-filmhez

Karinthy Frigyes

Karinthy Frigyes (1887–1938) A cirkusz című novellája értelmezői játékba hív bennünket. A mű az író által megkomponált fiktív valóság,
ám a jelentést az olvasók teremtik meg. Mindenki magát olvassa a
művekben, azaz minden befogadó saját olvasatot teremt, saját világot
hoz létre. Így minden mű a jelentéseinek az összessége.
Ha ezt a folyamatot végiggondoljuk, akkor egy sajátos kommunikáció, az irodalmi kommunikáció folyamatát értjük meg.❶
Emeljünk ki a műből néhány, az európai kultúrában ismertté vált
metaforát: álom, cirkusz, hegedűjáték,
labirintus.
❶ A szerző és az olvasó a mű segítségével sajátos
párbeszédet hoz létre. A megértés időbe veSigmund Freud (1856–1939) osztrák pszitett, s befolyásolják kulturális hagyományok,
choanalitikus szerint az álmok elfojtott vágyaértékszerkezetek, nyelvi változások, az olvasó
inkat fejezik ki szimbolikus nyelven. Az álom
tájékozottsága. Ahhoz, hogy egy mű mélyebb
tükörként mutatja meg legtitkosabb énünket.
rétegeit fel tudjuk fejteni, ismerni kell a közös
kulturális hagyományt, annak szimbólumait.
A másik metafora a cirkusz. Az európai művészettörténetben a cirkuszi bohóc a művész
szimbóluma (Szabolcsi Miklós). Alakja a művészi lét ellentmondásosságára utal. Arc nélküli tömegnek játszó magányos művész, aki maga is
elrejti arcát, érzéseit az emberek elől. Nevettet, miközben bántják.
Olyan művész, akinek fájdalmas, tragikus művészetét a szórakozni váFELADATOK

1. Olvasd el a szöveggyűjteményben Karinthy Frigyes A cirkusz című elbeszélését! Már tanultál
arról, hogy az irodalmi nyelv áttételes, szimbolikus jelrendszer. Keresd meg a szövegben a
számodra fontos metaforákat, próbáld értelmezni azokat!
2. Válaszolj a következő kérdésekre!
A novella elbeszélője az álombeli történetre pszichológiai magyarázatot ad. Mi ez?
Korábbi tanulmányaid alapján fogalmazd meg, szerinted mit szimbolizál a hegedű!
A cirkuszban mennyi időt tölt a főszereplő? Az álombeli főszereplő elérte a céljait?

KARINTHY FRIGYES: A CIRKUSZ
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FELADATOK

1. Szerinted a két kép közül melyik áll közelebb a novella világához?
Indokold választásodat!

Antoine Watteau:
Az olasz komédiások (1720 körül)
J. Paul Getty Museum, Los Angeles

Henri de Toulouse-Lautrec:
A cirkuszban (1899)
Art Institute of Chicago, Chicago

2. Olvassátok el a szöveggyűjteményben II. János Pál pápa művészekhez írt levelének részleteit!

Gondolkodjatok el azon, II. János Pál hogyan értelmezte a művészet eredetét, a művészek feladatát!

gyó tömeg nem érti meg, talán nem is kíváncsi rá. A művészet ezeket
a vágyakat, félelmeket – szimbolikus jelekkel – ábrázolja.
A cirkusz ennek a ellentmondásos világnak a helye, egyben a művészt körül vevő emberek, egy kor társadalmának jelképe. A hegedű,
a hangszer a művészet emblémája, hasonlóan, mint a görög költészetben a líra, később a lant.
A labirintus az emberi életút kiismerhetetlenségét, a hagyományos
értékcentrumait (istenhit, természetes közösségek stb.), az elvesztett
világot szimbolizálja. Ezek a jelképek előismeretként irányítják a befogadást, az értelmezést. Két szimbolikus nyelv, a művészet és az
álom nyelve kapcsolódik ebben a műben össze. Az álom sokszor rendezetlennek, valószerűtlennek tűnő rémisztő képei („Aztán egy magas
férfit hívtak ki, aki kést szedett elő, és felvágta a mellét.”) és a művészet
metaforái („hegedű”, „színész”, „játszani kezdtem”) árulkodnak erről. Az
álombeli történet elbeszélése vallomás, egyben önértelmezés is, ez
a novella nyitányából derül ki („Nyilván úgy volt, hogy szívszakadva
vágytam a cirkuszba, de talán éppen úgy vágytam a hegedűre is…”). Az
álom értelmezi azt a két metaforát (hegedű, cirkusz), melyet az elbeszélő „csak” mint két gyermekkori vágyát mutatja be. Ezek közül az
egyik teljesült, ám a másik nem („…cirkuszba nem vittek el…”). Az elbeszélő tehát saját magát is „olvassa”, értelmezi, ezért beszél egyes
szám első személyben.
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A cirkuszi előadás, a vágyott hegedűjáték a nagy művészi
produkció, a nagy mű, melyet a főhős meg akar mutatni az
embereknek. A küzdelem, amit a cirkusz pokoli világában végigjár,
többféleképpen is értelmezhető. A művésszé válás útjaként, mely út végén a szereplő arca már „keskeny és ráncos”, de el tudja játszani a melódiát. A küzdelem felfogható a meg nem értett művész allegóriájaként is. A pokoljárás, a megalázó sérelmek után a közönség az
artistamutatványra kíváncsi, a szívében „zengő”, „zokogó” melódiára talán nem figyel. Az irodalmi művet a szerző és a befogadó párbeszédeként értelmezzük, kiemelve az értő befogadás gesztusát, a megérteni
akarás, az érzékeny olvasás fontosságát.
Mintha Karinthynak az idézett noteszbejegyzésben leírt fájdalma szólalna meg A cirkusz című novellájában. A mutatványra, a humorra és
viccre kíváncsi közönség nem érti a „szívben zengő és zokogó” melódiát.
Karinthy ezzel a művével megerősíti és meg is kérdőjelezi a szerző és az
olvasó valódi párbeszédét. Megerősíti, hiszen a mű érzékeny olvasásával
közel jutunk a művészi magány és fájdalom megértéséhez. A csupán szórakozásra vágyó befogadó nem jut el a mű mélyebb rétegeihez.
A KATARZIS
Az igazi műalkotás megrendít, élményt nyújt, örömet szerez. Kiszakítja az embert mindennapi, szűkös világából; személyes-közvetlen vágyai
és látásmódja fölé emeli, s az egyén az egész emberiséghez való tartozásának felelősségteljes élményét éli át. Minden értékes művészi alkotás
olyan világba vezet, amely rendezettségével, belső gazdagságával felülmúlja a hétköznapi életet, s ezzel rádöbbent arra, hogy az élet tartalmasabb, szebb is lehet, mint amilyen.
A művészi ábrázolásban az erkölcsileg negatív jelenségek is mindig
szükségképpen pozitív hatásúak, mert tiltakozást, ellenállást ébresztenek. A művészetnek ezt a testet-lelket formáló, megrendítő hatását nevezzük, Arisztotelész nyomán, katarzisnak.
❶ Arisztotelész (Kr. e. 384–322) Poétika című művében a „katharszisz” szót,
mely eredetileg „tisztítást”, „megtisztulást”, „engesztelést” jelent – a tragédiák hatására alkalmazta: a tragédia „…a szereplők cselekedeteivel – nem pedig elbeszélés útján – a részvét és a félelem által éri el az ilyenfajta
szenvedélyektől való megszabadulást”.

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

FELADAT

Olvassátok el Örkény István Ballada a költészet hatalmáról című novelláját! Értelmezzétek a mű
alapján a művészi hatás és a katarzis fogalmát!
KARINTHY FRIGYES: A CIRKUSZ
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SZERZŐK, MŰVEK PÁRBESZÉDE
■ „Aszerint szólottam, amit látva láttam,
Az első nemzedéktől az utánunk jövőkig:
Mind csak a múltat utánozták.
Ó, bárcsak tudnék valamit, amit mások nem,
Amit ismétlés nem mintáz meg.”
• Haheperrészeneb, óegyiptomi írnok – Középbirodalom (Assmann nyomán)

FELADAT

Karinthy Frigyes az európai kultúrtörténet egy régi, sok jelentéssel rendelkező metaforáját, a cirkuszt választotta novellája címéül. A bohóc alakja a művészlét szimbóluma a festészetben és az irodalomban is. A különböző művészeti ágak
közös képkinccsel, szimbólumrendszerrel rendelkeznek.
Ugyanazt a gondolatot, témát több művészeti ág alkotói is
megfogalmazhatják művészetük saját nyelvén. Egyik művészeti alkotás témáját egy másik művészeti ág képviselője is
feldolgozhatja. Ilyen például az általatok is ismert Molnár
Ferenc-regény, A Pál utcai fiúk és egy budapesti szoborcsoport, mely a regény egy híres jelenetét, az „einstandolást” ábrázolja.
Az irodalmi művek is kapcsolatba kerülnek egymással, megidézik
egymást egy-egy szóképpel vagy mondattal, egy szöveg egy másik irodalmi mű alkotóját is megihleti. A megidézés, egy másik alkotás párbeszédbe léptetése tudatos írói eljárás, melynek eredménye, hogy – a téren
és időn át történő irodalmi párbeszédek révén – egy kulturális
közösség végtelen szöveg- és jelentéshálóval rendelkezik.
Hogyan alakult ki és miért ez a szövegháló? Az irodalmi alkotások
eredetüket tekintve is az ősi szövegek újramondásából, ismétlődéséből jöttek létre, hiszen egy kulturális hagyomány rítusaiból, népköltészetéből, mítoszaiból származnak.
S ahogy az ősi népek kapcsolatba kerültek egymással, úgy ősi szövegeik is.
Az európai kulturális hagyomány két nagy forrása az ógörög és a római mitológia, irodalom, illetve a zsidó-keresztény vallási szövegeket egyesítő Biblia. Ez azt is jelenti, hogy e két
kulturális hagyomány az európai művészetek számára forrást jelent: műfaji előzményeket, létértelmező gondolatokat, azokat képileg megfogalmazó metaforákat, szimbólumokat. Azaz az európai
irodalom alkotásainak egy része és e két nagy kulturális szövegegyüttes folyamatosan párbeszédben
Szanyi Péter szobrászművész ötalakos kompozícióvan egymással.
jának részlete. Budapest, Práter utca 11.
Olvasd el a mottóban található óegyiptomi írnok panaszát! Fogalmazd meg saját
szavaiddal, mit fájlal az írnok!
Létezik-e szerinted eredetiség, vagy minden mondatunkat, gondolatunkat már
valaki elmondta, kigondolta?
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Az irodalmi alkotások léte éppen a befogadóra tett hatásában áll. A be- antropomorf (görög:
fogadó egy másik szerző is lehet, aki egy adott szöveg hatására ír meg egy ’ember alakú’): ember
alakban ábrázolt, emberi
másikat, saját gondolatai, tapasztalatai alapján értelmez újra egy történetet tulajdonságokkal felruhávagy egy szimbólumot, esetleg egy műfajt. Egy kulturális közösség alko- zott nem emberi lények;
tásai így olyan szövegösszefüggést (kontextus) teremtenek, melyek pl.: görög istenek
egymásból táplálkozva folyamatosan új alkotásokat
hoznak létre. A befogadó ennek a kulturális hagyo➊ A fabula (latin: ’kitalált történet,
mánynak értő olvasójaként maga is része a kulturális
mese’) kisepikai műfaj, tanmese,
hagyomány formálásának, hiszen egy mű jelentését a
állatmese. Szereplői antropomorfibefogadó teremti meg. Így folyamatosan újrateremtjük
zált állatok, melyek emberi tulajdonságokat jelölnek, allegorikus alakok.
a tőlünk időben és térben is távol álló szerzők alkotásait.
A fabula két részből áll, egy előkészíA jelentés tehát soha nem lezárt, hanem az irodaltő történetből s egy erkölcsi példámi alkotások, szerzők és olvasók szüntelen játéka.
zatból. Lehet verses vagy prózai forAz időt és teret is átívelő szövegkapcsolatokat
májú.
A eredete az ősköltészetben kere„szövegköziségnek” (intertextualitásnak) nevezsendő, szájhagyomány útján maradt
zük. A szövegköziség megértéséhez vizsgáljunk meg
fenn. Első írásos nyomai a Kr. e. 3.
három alkotást. A három mű forrása a görög-római
évezredben keletkezett sumer Bölkultúrkör fabulairodalma.❶
csességek könyve agyagtábláin találhatók. Már az ókorban sikeres és
szeretett műfaj volt, szinte valamennyi ókori államban találtak fabulákat a kutatók.
(A fabulának másik jelentése is van:
egy irodalmi alkotás története, meséje. Fabulál: mesél, kitalált történetet mond el.)

A tücsök és a hangya

Az első alkotást a meseirodalom atyjának nevezett ógörög szerzőnek, Aiszóposznak (Kr. e. 620–564 k.)
tulajdonítják.
Aiszóposz életét legendák övezik, a legtöbb szerző
szerint rabszolga volt, akit meséi már saját korában is ismertté tettek.
A nevéhez fűződő fabulák egy része a szájhagyományban már létező
mese volt, Aiszóposz ezeket összegyűjtötte, leírta, de ő maga is írt meséket, s elő is adta azokat. „Az aiszóposzi mesék főszereplői többnyire állatok, amelyek emberi belátással rendelkeznek, és sok tekintetben emberi módon
viselkednek, gyakran jellegzetes embertípusokat személyesítenek meg – bár
ugyanakkor általában belül maradnak saját állati jellegzetességeik körén, viselkedésük eléggé természethű.” (Sarkady János)
FELADATOK
1. Mi jut eszedbe a hangya szóról? Készíts gondolattérképet!

2. Olvassátok el Aiszóposz A hangya és a tücsök fabuláját, Hajnóczy Péter A hangya és a tücsök
novelláját és Romhányi József Tücsökdal című versét! Próbáljátok megfogalmazni, a három
műben milyen emberi tulajdonságot jelöl a hangya és a tücsök!
3. Vessétek össze La Fontaine A tücsök meg a hangya és Aiszóposz A hangya és a tücsök című fabuláját! Fogalmazzátok meg, milyen különbségeket fedeztetek fel!

A TÜCSÖK ÉS A HANGYA
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Aiszóposz egyik legismertebb meséje A hangya és a tücsök.
A mesegyűjtemény 114. fabulája ismert alaphelyzetre épül:
tél van, „vihar zúdul le az Olümposzról”. Az Olümposz
főistene, Zeusz kemény hideget és vihart mér a világra.
A hangya szorgalmas és gondoskodó, s nyáron már előrelátóan biztosította a téli megélhetését. A tücsök felelőtlen,
a nyári aratáskor csak „gyönyörködtette a vándorokat”.
A hangya a hétköznapi ismeretek alapján is „szorgalmas”
állat, ezért a szorgalmas, gondoskodó ember allegóriája, míg
a tücsök épp az ellentéte. A tücsöknek csak az énekét hallotta az ember, így ő a lusta, korhely ember ábrázolásához lehet példa. Az állatokról és az emberekről alkotott tapasztalatokat feleltette meg egymásnak az ősi mesemondó,
majd nyomában Aiszóposz.
„Aesopus célja mindig józan oktatás;
Meséivel nem óhajt semmi mást, csak azt,
Hogy megjavuljon az, ki tévelyegve jár,
S erősödjék a jóra hajló buzgalom.”
– írja Phaedrus❶, Aiszóposz követője (Erdős K. Ottó). Ezért
a tanulságos történet nem maradhat példázat nélkül: a megélhetés a legfontosabb. Mint a magyar közmondás is mondja:
Aki nem dolgozik, ne is egyék.
Aiszóposz meséi Phaedrus közvetítésével Európa-szerte
ismertek lettek, s nem csak az ókorban. Jean de La
❶ Caius Iulius Phaedrus (Kr. e. 15–
Fontaine (1621–1695) francia író az ő fabulái nyomán írt
Kr. u. 55) római meseíró.
Lefordította Aiszóposz fabuverses állatmeséket. Általános iskolában már tanultátok
láit, de maga is írt tanmeA tücsök és a hangya történetét.
séket.
A 20. századi magyar irodalom egyik népszerű novellája
Hajnóczy Péter (1942–1981) műve, A hangya és a tücsök
(1975). A cím szó szerint megismétli Aiszóposz fabulájának a címét.
A történet szereplői is ismertek: a hangya és a tücsök. Hajnóczy azonban változtatott a mese néhány elemén. A hangya és a tücsök szomszédok. Megváltozott az idő és a helyszín is. Magyarországon vagyunk,
a 20. században, az 1970-es években. Ennek a kornak jellegzetes figurája
a kicsinyes, fantáziátlan kispolgár (hangya), aki a kor jóléti tárgyaiért
(jégszekrény, takarékbetét) dolgozik. Öntelt és lenéző. Míg a tücsök a
szabad művész allegóriája, aki nem akarja a kor normáit követni, autonóm személy, kiváló művész. Eléri azt, amiről a hangya álmodni sem
tud, a párizsi Conservatoire-ban játszhat, s Párizsban töltheti a telet.
A hangya példázata tehát érvényét veszti, okoskodása szánalmas lesz.
Egyetlen őszinte lázadása a mű csattanója: a köznyelvi regiszterrel együtt
Hajnóczy Péter
elutasítja a La Fontaine-fabula példázatát.
Diego Velázquez: Aiszóposz
(1639–1641)
Prado Múzeum, Madrid
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1983-ban jelent meg Romhányi József (1921–1983)
Szamárfül című kötete, benne a Tücsökdal című verse.
Romhányi József az aiszóposzi címet megváltoztatta.
A tücsök került a középpontba, illetve a tücsök alkotása.
A Tücsökdal egyszerre kapcsolódik az irodalmi hagyományhoz, a fabulairodalomhoz, ugyanakkor át is értelmezi azt. Követi az aiszóposzi fabulát abban, hogy állatalakok a szereplők. De Romhányi József és Hajnóczy
Péter alakjai már nem antropomorfizált lények, hanem
emberek. Ám megmarad az allegória. A Tücsökdalban a
hangya értetlen, korlátolt és támadó műkritikus, aki közhelyes, tartalom nélküli szempontokat kér számon a műalkotáson. A tücsök azonban épp az alkotás és a befogadó viszonyát nevezi meg művészetként, ha a befogadóra
a mű olyan hatást gyakorol, hogy felhívja a figyelmét,
akkor „épp ez a művészet”. Egy másik – igaz, csak a sorok
mögül felsejlő – igazságot sugall a szerénységével: a megértéshez elengedhetetlen a befogadó nyitottsága, kíváncsisága, műveltsége.
Az intertextualitással mint szövegszervező eljárással
későbbi tanulmányaitokban foglalkoztok.

Gerard Edelinck rézmetszete Hyacinthe
Rigaud festménye nyomán:
Jean de La Fontaine (1707 előtt)
Rijksmuseum, Amszterdam

FELADAT

Összefoglalásként gondold át a tanultakat, s a füzetedben töltsd ki a táblázat hiányzó részeit!

Szerző

Műcím

Keletkezési
idő

Aiszóposz

A hangya és
a tücsök

Kr. e. 6.
század

Hajnóczy
Péter

A hangya és
a tücsök

1975

Romhányi
József

Tücsökdal

1983

A hangya
alakja,
szerepe

A tücsök
alakja,
szerepe

Szorgalmas
állat, a gondos, előrelátó ember
allegóriája

Magányosan
élő állat,
esténként hangosan ciripel.
A gondatlan,
felelőtlen ember allegóriája

A TÜCSÖK ÉS A HANGYA

Műfaj

27

fabula
(tanmese)
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FELADATOK
1. Szerinted a 21. században a hangya és a tücsök milyen értékeket jelenít meg? Milyen ember-

típust képviselnek? Írj egy 21. századi fabulát, vagy készítsd el a te variációdat képregényként!
2. Szerinted a tücsök miért vált a művész allegóriájává? Fejtsd ki véleményedet!

NÉPSZERŰ IRODALOM
AZ IRODALOM HATÁRTERÜLETEI
FELADATOK

1. Eddig azt tanultuk, hogy azt az alkotást nevezzük művészi alkotásnak, mely a befogadóra katartikus hatással van, számára szellemi, érzelmi élményt nyújt. Szerinted milyen szempontok
alapján különböztethetjük meg a szépirodalmat a népszerű (populáris ❶) irodalomtól?
2. Gondold át! Az általad eddig olvasott könyveket be tudod-e sorolni a ’szépirodalom’ vagy a
’népszerű irodalom’ kategóriákba? Mely műveket sorolod a szépirodalmi alkotások közé,
melyeket tartod népszerű irodalmi alkotásoknak?

➊ A latin populus (nép) szóból ered. Jelentése: népszerű, közkedvelt. Rosszalló jelentése: közönséges.

Az irodalom
határterületei
Forrás az irodalom számára

népköltészet

mondák, regék

mítoszok

Népszerű irodalom

műfaj szerint
krimi

horror

sci-fi

olvasói igény szerint
fantasy

lektűr

kultuszkönyv

Kapcsolat más művészeti ágakkal

filmművészet

Az irodalom határterületeinek néhány szövegtípusa

28

zeneművészet
opera

dalok

BEVEZETÉS AZ IRODALOMBA – MŰVÉSZET, IRODALOM

piaci szempontok szerint
bestseller
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Az irodalom átfogó fogalom, s ha irodalomról be➊ Az irodalom határterületéhez tarszélünk, megkülönböztetjük a szépirodalmat az irotoznak azok az alkotások is, medalom határterületein elhelyezkedő alkotásoktól.❶
lyek más művészeti alkotások szövegét jelentik. Ilyenek például az
A „magas” irodalmat szépirodalomnak tekintjük, azaz
operák librettói, a filmforgatóönálló művészeti ágnak. Ám megkülönböztetünk egy
könyvek, zenedarabok (klasszikus
különös területet, mely az irodalom szélén helyezkedik
és könnyűzenei) szövegkönyvei
el, azaz az irodalom határterületén. Három nagy terülestb. Természetesen abban az esetben, ha nem irodalmi alkotások
tet különítünk el a határterületen belül. (Lásd a bal oldamegfilmesítéséről, megzenésítélon az ábrát.) Az irodalom számára kiapadhatatlan forséről beszélünk.
rást jelentenek a népköltészeti alkotások, egy nép epikus
hagyományai, meséi, mondái, mítoszai. Ezeknek az alkotásoknak sajátos a létmódja: szövegvariánsaikban léteznek. Biztosan
tapasztaltad, hogy az általad ismert népdal szövegét kicsit másképp ismerik a Kárpát-medence más-más vidékén. Egy nép kulturális hagyatékának nyelvi-irodalmi alkotásaival a néprajz tudománya foglalkozik.
■ „Telecskai templom tetejére
Rászállott egy holló feketébe.
Látod, babám, az is minket gyászol,
Gyászolja, hogy elválunk egymástól.”
„Bogojai templom tetejébe
Ül egy holló tiszta feketébe.
Árnya alatt van egy árkus levél:
katona a húszéves legény.”

A népszerű irodalom nem csak azt jelenti, hogy az e kategóriába tartozó műveknek nagy az olvasótábora. Ez a fogalom pejoratív (rosszalló) jelentéssel is bír, azaz kevéssé igényesen megírt vagy közhelyes, sablonos gondolatokat megfogalmazó műveket jelöl.
Ponyvairodalomnak is nevezzük, bár a fogalom már régiesnek tűnik. Története a 16–17. századra nyúlik vissza. A könyvnyomtatás megjelenése, illetve az iskolaalapításokkal az írás-olvasás fokozatos elterjedése után egyre nagyobb igény jelentkezett az olcsó, így durva papírra
írott, s nem bonyolult meseszövésű művek iránt. Ezeket az olcsó füzeteket könyveket piaci földre terített ponyván vagy ponyvasátorban árulták. A hely, illetve az anyagnév (ponyva) később magát a művet jelölte,
még később értékítélet lett: „kevésbé értékes”. A ponyva jelentőségét
azonban nem szabad lebecsülni. Növelte az olvasótábort, sőt a későbbi
’magas irodalom’ számára is szolgáltatott témát, motívumkincset.

NÉPSZERŰ IRODALOM
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➊ A krimi bűnügyi történet (novella, regény). Az
angol ’crime’ szóból származik az elnevezés,
mely ’bűnt’ jelent. A népszerű irodalom egyik
műfaja, a cselekmény középpontjában egy
bűntény áll, illetve egy detektív (nyomozó) kinyomozza a bűntény elkövetőjét s a bűnelkövetés módját. Ilyen regény pl. Sir Arthur Conan
Doyle: A sátán kutyája. A krimi napjaink filmművészetének is az egyik legsikeresebb műfaja.
➋ A horror latin eredetű angol szó, jelentése:
’borzalom’, ’iszonyat’, ’rémület’. A népszerű
irodalom egyik műfaja, a cselekmény középpontjában valamely ismeretlen, többnyire természetfeletti eredetű lény, cselekvés áll, mely
az olvasóban félelmet, leírhatatlan csodálatot
kelt. Ilyen novella pl. Edgar Allan Poe:
Az Usher-ház vége. A horror a filmművészetben is jelentős műfaj.
❸ A sci-fi angol eredetű szókapcsolat, rövidítése: science-fiction. Tudományos-fantasztikus
irodalom. Olyan irodalmi mű, mely többnyire
egy fejlett, komoly technikai-tudományos
eredményeket elért társadalomban játszódik,
az események bemutatásában a narrátor a valós vagy vélt tudományos eredményeket és
nyelvet a szépirodalom eszközeivel egybeépíti. Ilyen mű pl. Jules Verne: Utazás a Holdba című regénye. A sci-fi a filmművészet műfaja is.

A népszerű irodalom részét jelenti a lektűr,
mely a szórakozni vágyó olvasó igényeire figyel.
A szó a francia lecture, ’olvasmány’ szóból származik. Cselekménye egyszerű, konfliktusokra
épül, melyet jellegzetes szereplők élnek és oldalnak meg, a történet általában happy enddel (boldog vég) végződik. Ilyen alkotások pl. Rejtő
Jenő regényei.
A szónak van egy másik jelentése is: olvasmányos, szórakoztató. Sokan ide sorolják a detektívtörténetek vagy a horrorirodalom egy részét
is. A lektűr kategóriába tehát az olvasói igények
alapján sorolják az irodalmi alkotásokat, a bestseller kategóriába a kiadók, könyvterjesztők nézőpontjából. A bestseller elnevezés angol eredetű:
„legjobban eladott”, azaz egy adott korban eladási sikert jelentő könyv. Nagyon gyakran egybeesik a lektűrrel. Ám az irodalom ritka és szép
történetei azok, amikor egy alkotás szépirodalmi
mű, nagy bevételt hoz, és tömegek olvassák.
Ilyen alkotás volt pl. Mikszáth Kálmán A jó palócok című novelláskötete.
A népszerű irdalom jellegzetes műfajai: a napjainkban nagyon sikeres krimi➊ és horror➋,
a sci-fi❸.

Sir Arthur Conan Doyle: A vérbükkös tanya

Sir Arthur Conan Doyle
30

Sir Arthur Conan Doyle (1859–1930) skót származású író, a detektívtörténet egyik „atyja”, Sherlock Holmes figurájának megteremtője.
Eredeti foglalkozása orvos volt, de mivel kevés beteg látogatta, jutott
elég ideje az írásra. Edgar Allan Poe (1809–1849) művei hatására írt
detektívtörténetet, s megteremtette az irodalom egyik leghíresebb,
legsikeresebb nyomozóját, Sherlock Holmesot. Dr. Watson a valóságban is létezett, Doyle orvos barátja volt, akit Sherlock Holmes társaként műveiben tett halhatatlanná. A Sherlock Holmes-történetek,
-regények és -novellák a mai napig bestsellerek, a filmrendezők állandó ihletforrásai.
Mit mondanak a művek, mit kell tudni Sherlock Holmesról? Ősei
vidéki földbirtokosok voltak. A család tagja egy francia művész nagybácsi is, talán tőle örökölte a zene iránti érdeklődését. Van egy bátyja,
Microft. Sherlock állandó kellékei: a kockás malaclopó köpenye és
sapkája, valamint a pipája és a hegedűje. A londoni Baker Street
BEVEZETÉS AZ IRODALOMBA – MŰVÉSZET, IRODALOM
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221/B-ben él, először egyedül, majd ide költözik az afganisztáni katonaorvosi szolgálatban megsebesült barátja, Watson is.
Teremtője, Doyle már szabadulni akart
Holmestól, s elhatározta, hogy megöli őt,
és zseniális ellenfelét, dr. Moriartyt is.
Meiringenben egy küzdelemben a Reichenbach vízesésbe rántja magával Holmes
Moriartyt (Az utolsó eset), ám olyan közönségfelháborodást váltott ki a „Holmes-gyilkosság”, hogy a „bűnös” író feltámasztotta
nyomozóját, aki ki tudott mászni a vízesésből, s tovább nyomozott, egészen a visszavonulásáig, mely után vidéken méhészkedett.

A Baker Street-i Sherlock Holmes Múzeum

Sherlock Holmes-szobor Meiringenben (Svájc)

■ „Annak, aki a művészetet önmagáért kedveli, sokszor a legkevésbé
fontos vagy legszerényebb művészi megnyilatkozások szerzik
a legnagyobb örömet – jegyezte
meg Holmes, miközben félredobta a Daily Telegraph hirdetési
oldalát.
– Örömmel állapítom meg, kedves Watsonom, hogy maga is
tisztában van ezzel az alapigazsággal, s amikor azon fáradozik,
hogy eseteinket megörökítse…”

FELADATOK

1. Olvasd el Sir Arthur Conan Doyle A vérbükkös tanya című novelláját!
Ez alapján készítsd el Sherlock Holmes jellemtérképét! Ha olvastál más Sherlock Holmes-történetet, ismereteidet építsd be munkádba!
2. Gyűjtsétek össze, milyen televíziós vagy filmfeldolgozást láttatok Sherlock Holmesról és
Watsonról! Fogalmazzátok meg, az eltérő Sherlock Holmes-, illetve dr. Watson-ábrázolásokban milyen különbségeket vettetek észre!
3. A vérbükkös tanya fenti idézetében épp a detektívirodalom és a szépirodalom viszonyán gondolkodik Sherlock Holmes. Foglald össze, Holmes hogyan vélekedik a szépirodalom és a saját
történeteiket megörökítő írásokról! Ezek alapján értelmezhető-e dr. Watson szerzői önarcképként?

NÉPSZERŰ IRODALOM
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A kiváló detektívtörténetek általános jellemzőit Keszthelyi Tibor írta
le. E. A. Poe A Morgue utcai gyilkosság című műve alapján „anatómiai”
jegyeket sorolt fel, melyek a krimik általános jellegzetességei.
Ilyenek például:
• A nyomozó magándetektív, akinek van egy, a nyomozásban
amatőr társa, ő jegyzi fel a különc detektív tetteit.
• A rendőrség tévesen gyanúsít egy szereplőt, akinek bűnösségét
látszólag sok tény alátámasztja (indítóok, lehetőség a bűn elkövetésére, alibi hiánya stb.).
• A tetthely elzárt, rejtélyes, a tettes nem távozhat észrevétlenül.
• A főhős mindig lepipálja a rendőrséget.
• A narrátor vagy a főszereplő pszichológiai okfejtést alkalmaz a
bűnös leleplezésében.
• Elrejtett tárgyaknak, bizonyítékoknak a legmeglepőbb, legnyilvánvalóbb helyen történő megtalálása.
• A bűnös a legkevésbé gyanúsítható.
• Az olvasónak és a nyomozónak egyenlő esélyei vannak a bűntény
megfejtésében, tehát a főhős vagy a narrátor minden áruló nyomot elmond.
• A nyomozó soha nem szerelmes, ez a szál elterelné az olvasó ﬁgyelmét a nyomozásról.
• Sem a detektív, sem más hivatalos nyomozó nem lehet tettes.
• Logikus következtetés vezet a leleplezéshez.
• A detektívtörténet kötelező bűnesete a gyilkosság.
• A bűntett indítóoka mindig magánjellegű.
• A tettes leleplezése két szempontból fontos, egyrészt az erkölcsi
világrend áll helyre, ha megbűnhődik, másrészt a detektívtörténet
befejezetlen maradna, ha a bűnös „megúszná” a büntetést.

Edgar Allan Poe

FELADATOK

1. A fenti szempontrendszer alapján vizsgáld meg Sir Arthur Conan Doyle A vérbükkös tanya című novelláját! Mutasd ki az „anatómiai” egyezéseket, és a különbségeket is! Az összevetés
alapján fejtsd ki véleményedet: szerinted tekinthető-e detektívnovellának ez a mű!
2. Karinthy Frigyes A véres fül titka címmel paródiát írt Sir Arthur Conan Doyle egyik híres regényéről, A Sátán kutyájáról. Az alcíme a Doyle-életműre utal. Szerinted mit parodizál?
A véres fül titka
Szenzációs detektiv-dráma.
A Sherlock-sorozat XXXVIII-ik része.
Kétezer méter.

32
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MŰNEMEK ÉS MŰFAJOK
Az irodalmi alkotásokat – hagyományosan – három műnem körébe
sorolhatjuk: az epikába, a lírába és a drámába.
A műnemeken belül különböző műfajokat szokás megkülönböztetni. Mivel a műfajok történetileg állandóan változnak, alakulnak, s eredeti elnevezésük nem módszeres osztályozás eredménye, ezért minden korra és műre érvényes, egyértelmű meghatározásokat adni lehetetlen.

Az epika
Az epikai alkotások legjellemzőbb sajátossága, hogy bennük – általában – a külvilág, a külső valóság áll az ábrázolás középpontjában, s nem
az én, a lélek belső világa. Alapvetően monologikus formájúak, tehát
egy „elbeszélő” mondja el az eseménysort, a történetet. Az elbeszélő
művekben is lehetnek dialógusok (a szereplők párbeszédei), ezek azonban „idézeteknek” tekintendők.
Az epikától eltérő fogalom az epikusság. Ez az epikára jellemző sajátosságok esetleges (nem meghatározó) alkalmazását jelenti a másik
két műnemhez, a lírához, illetve a drámához tartozó alkotásokban.
Az epikai művek alkotója is egyéniségének megfelelően alkot képet
a valóságról, de közvetlen formában többnyire hallgat arról, hogy milyen személyes indulatokat, egyéni véleményeket táplál magában az ábrázolt világ dolgai felől. A szerzői én csak közvetítő szerepet játszik a
valóságos és az ábrázolt külvilág között. A szerző a maga értékelését, állásfoglalását, egyéniségét a történet megformálásába építi bele.

Charles Meynier:
Kalliopé, az elbeszélő
költészet múzsája (1798)
Cleveland Museum
of Art, Cleveland

Műfajai ■ Az epikai műfajokat többféle szempontból lehet osztályozni. A legáltalánosabb a nagyepikai és a kisepikai műfajok elkülönítése.
A nagyepika az életet, az énen kívüli külső valóságot rendszerint
bonyolult összefüggéseiben, térben, időben kiterjedt történettel, sokoldalúan jellemzett fő- és mellékszereplőkkel ábrázolja (pl. a regény).
A kisepika ezzel szemben a valóságnak egy-egy szűkebb részletét,
vonatkozását ragadja meg. Sűrítettebb, tömörebb ábrázolásra törekszik,
s kevés szereplőt mozgat. Műfajai közül a legfontosabbak: mese, monda, legenda, karcolat, anekdota, novella vagy elbeszélés.
Az epikai közlés formái ■ Az epikus művekben a közlés különböző formái szerepelhetnek. Az alapvető közlési forma a közvetlen
szerzői elbeszélés; emellett a cselekmény színterét és az egyéb tárgyi
mozzanatokat a leírás, a szereplők szóbeli megnyilatkozásait általában
a dialógus közvetíti. Ez utóbbi esetben a szereplők mondatait az elbeMŰNEMEK ÉS MŰFAJOK

Az irodalmi „én” sohasem azonos maradéktalanul a szerzői énnel. Elképzelt, fiktív én csupán.
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Pegazus, a görög múzsák
szárnyas lova a költői ihlet
jelképe

szélő szó szerint „idézi”: ezt a közlési formát egyenes beszédnek is
szokás nevezni. Előfordul, hogy az elbeszélő a hős szavait csupán tartalmilag „idézi”, egyes szám harmadik személyben: ennek függő beszéd a hagyományos elnevezése (ilyenkor szükséges egy bevezető ige
és a hogy kötőszó alkalmazása; pl. „…azt mondta, hogy…”). A szereplők
ki nem mondott gondolatait, érzelmeit az epikai művek vagy a belső
monológ (egyes szám első személyű magánbeszéd), vagy a szabad
függő beszéd (más elnevezéssel: átélt beszéd, átképzeléses stílus) technikájával jelenítik meg. A szabad függő beszéd a szerzői elbeszélés része.
Tulajdonképpen olyan függő beszéd, amelyből hiányzik a bevezető ige,
és nincs kötőszó: az elbeszélő szinte észrevétlenül siklik át hőse gondolatainak, érzelmeinek – gyakran egyes szám első személyű – közlésébe.
Az írók a műfajtól, az elbeszélt történet jellegétől, a kor irodalmi kifejezésmódját jellemző szokásoktól, művészi alkatuktól stb. függően
különféle mértékben, egymással váltogatva használják fel ezeket a közlési formákat. Ismétlődésük, váltakozásuk, arányuk megfelelő rendet
és ritmust vihet a műbe.

A líra
A líra műnemébe tartozó irodalmi alkotások legfőbb sajátossága, hogy
elsődleges témájuk az egyén, az én világa, a belső lelki világ: az én válasza a valóság bizonyos kihívására.
A lírikus nem a világot jeleníti meg művében, hanem önmagát,
amint találkozik a valóság dolgaival, s kifejezi mindazokat az érzelmeket és gondolatokat, amelyek e találkozás során benne keletkeztek.
A lírai költemény legtöbbször verses monológ. A lírai formák
általában a rövid műfajok körébe tartoznak, és szükségszerűen nagyobb tömörséggel, sűrítéssel tükrözik az emberi-társadalmi lényeget,
az ember és a valóság viszonyát.
A líra eredetileg egy
görög hangszer volt.
Antonio Canova: Erátó,
a lírai költészet múzsája
(1816)
Cleveland Museum
of Art, Cleveland

Műfajai ■ A hagyományos lírai műfajok (pl. elégia, óda, himnusz, dal)
az irodalom története folyamán oly nagy mértékben változtak tartalmukat és formájukat tekintve is, hogy fejlődésükkel tanulmányaink
során fokozatosan ismerkedünk meg. A modern lírai alkotások zöme
e hagyományos műfajok körébe nem sorolható, bár tematikai, hangnembeli vagy formai sajátosságaik sokszor hasonlóságot mutatnak e
műfaji előzményekkel.

FELADAT

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

Tavarnelle mester: Thália
és Melpomené, a komédia és a tragédiaköltészet
múzsái (1500 körül)
Minneapolis Institute
of Art, Minneapolis

Mű és befogadó
Az igazán értékes műalkotásoknak történelmi korokat átívelő, maradandó hatásuk van. Ezzel kapcsolatban egy lényeges kérdés fogalmazódhat meg mindenkiben: mi a magyarázata annak, hogy egy-egy irodalmi alkotás évszázadokon át többé-kevésbé intenzív hatást tud
kelteni? A válaszok különbözők lehetnek:
• A nagy történelmi-társadalmi változások ellenére az ember tudat- és
érzelemvilága egészében változatlan maradt vagy csak igen kis mértékben változott.
• Ha az irodalmi mű egy adott pillanatban jelentős, pozitív funkciót
tölt be az emberiség kultúrájában, akkor ezt az eredeti – történeti és
esztétikai – jelentőségét többé már nem veszíti el.

MŰNEMEK ÉS MŰFAJOK
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• Az irodalmi alkotás az emberi életnek és történelemnek olyan általános érvényű törvényszerűségeit, mozzanatait ragadja meg, amelyek
hosszú időn át változatlanul hatnak.
• Minden műalkotásnak egyszerre több „rétege” van, s a különböző
korokban mindig más és más réteg válik jelentőssé, ideiglenesen maga alá rendelve, de teljesen soha el nem nyomva a többit.
• Állandóan változik a mű hatása, mert e hatás a mű és az olvasó (befogadó) viszonyának függvénye. A mű ugyan állandó, az olvasó tudat- és érzelemvilága viszont folytonosan változó.
FELADAT

Csontváry festményén a tájelemek csak eszközök a jelképes mondanivaló kifejezéséhez. A viharban megtépázott, ágait elvesztő, gyökereivel mégis görcsösen a földbe kapaszkodó fa a művész
elhagyatottságának, meg nem értettségének szimbólumává lényegül át. Fogalmazd meg, milyen képi elemek jelképezik a művészi elhagyatottságot!

Csontváry Kosztka Tivadar: Magányos cédrus (1907)
Janus Pannonius Múzeum, Pécs
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38–75.

2.

Az irodalom ősi formái.
Mágia, mítosz, mitológia
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AZ ŐSI MAGYAROK HITVILÁGA

A regös❶. László Gyula: 50 rajz a honfoglalókról

❶ A regös jelentése énekmondó. Az ősmagyar
korban a táltosok révületbe estek, a varázsláshoz mondott rigmusok voltak a regösénekek.
Jellegzetes refrénjük a „Haj, regö rejtem”. Több
tudós foglalkozott a magyarázatával. Pais Dezső nyelvész szerint a reg szótőből származnak
többek között a regél, a reggel, a régi, rejt, rejtek szavaink. A „Haj, regö rejtem” mai nyelvváltozatunkban így hangozna: „Haj, varázslással
varázslom”, „Haj, révüléssel révülök”.
Néhány helyen a regölés szokása a mai napig
megmaradt: karácsonykor, újévkor a fiatalok
körbejárnak, regölnek, ajándékokat gyűjtenek.
❷ parázs
❸ hagynál, hagyjál
❹ vetődnél

■ „Édes uram, én jó uram, sej, regélök, regélök,
Napot láttam én felkelni, sej, regélök, regélök,
Hódat láttam én lemenni, sej, regélök, regélök,
A kettõ között vadat láttam, sej, regélök, regélök.
Egyik szarva a napba vót, sej, regélök, regélök,
Másik meg a hódba vót, sej, regélök, regélök,
Egyik lába az erdõbe, sej, regélök, regélök,
A másik meg a tengörbe, sej, regélök, regélök.
Jobb oldalán nagy szen❷ égött, sej, regélök, regélök,
Bal oldalán köd setétlött, sej, regélök, regélök.
Szöme elõtt hajnal virradt, sej, regélök, regélök,
Utána meg éjjel szakadt, sej, regélök, regélök.
Hannál ❸ engöm, édös uram, sej, regélök, regélök,
Mennél inkább a vad után, sej, regélök, regélök.
Lába nyomán fakad a víz, sej, regélök, regélök,
Az erdõbe ha vetõnnél ❹, sej, regélök, regélök,
A víz mellett is meglönnél, sej, regélök, regélök,
Napfelöltig ébren lennél, sej, regélök, regélök,
A vadat is elejtenéd, sej, regélök, regélök”
• Kórógyi (Vajdaság) regösének a csodaszarvasról

FELADAT

Hallgassátok meg a Ghymes együttes
Regölés című előadását! Gyűjtsétek öszsze, mit tudtok a regölésről! A gyűjtéshez használjátok digitális eszközeiteket
is, de csak megbízható forrásokhoz forduljatok! Ha nem vagytok biztosak a forrás tisztaságában, kérjétek tanárotok segítségét!
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Regösök Garaboncon. Semayer Vilmos felvétele (1900)
Néprajzi Múzeum, Budapest
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A magyarok ősi hite a sámánizmus;
az élő világmindenség
BESZÉLŐ JELKÉPEK
Az írásbeliség elõtti történelmünk feltárásában a mára már majdnem
elfelejtett jelképeink lehetnek segítségünkre. Õseink ezeket a szimbólumokat belefaragták mindennapi használati tárgyaikba, beleszõtték
vásznaikba és dalaikba, ezekkel díszítették otthonaikat. Amikor a világmindenséget, benne önmagukat értelmezték, jelképekben gondolkodtak, képekkel írták le tudásukat. Mi, magyarok szerencsés nemzet vagyunk, hiszen most is képekben gondolkodunk, metaforákban gazdag
nyelvünk sok archaikus tapasztalatot megõrzött.
Ha a magyarság ősi hitvilágát akarjuk megismerni, mindenekelõtt
a megmaradt régi tárgyainkhoz, népi imádságainkhoz, ráolvasó regösénekeinkhez, mondáinkhoz, meséinkhez kell fordulni. Nagy segítségünkre lehet két krónikánk is, Anonymus és Kézai Simon mester Magyarok krónikája, két mesemondónk, Arany László és Benedek Elek,
akik lejegyezték létértelmezõ meséinket, a magyar történelmet megörökítõ mondáinkat, és Ipolyi Arnold, aki a mítoszainkat gyûjtötte öszsze. A magyarság hitvilágával a néphagyományainkat, a népművészetünket vizsgáló tudósok és művészek foglalkoznak.
• Az ősi magyarok hitvilága fejezet áttekintése Diószegi Vilmos, Kabay Lizett,
Hoppál Mihály és Jankovics Marcell művei alapján történt.

A SÁMÁNIZMUS
Az Eurázsia pusztáin élõ és vándorló népek hite a sámánizmus volt.
A sámánizmus olyan mágikus gondolkodáson nyugvó természeti vallás,
mely több korai vallási formát egyesített: a totemizmust és az animizmust. A mágikus gondolkodás alapja, hogy az eltérõ létdimenziók
(e világ, túlvilág), a létezés különbözõ formái (ember, állat, növény) nem
válnak el élesen egymástól, az istenek által teremtett létezõk az élõk és
a lelkek által összekötött erkölcsi, anyagi világ részei.
A sámánizmus kozmológiája, a világfa (életfa)
Az õsi magyarság világképe kozmikus, mágikus. Ennek a mágikus
világnak központi szimbóluma a világfa vagy más néven az életfa.
A Föld köldökén nõ, három létdimenziót köt össze: a felsõ világot,
a középsõt és az alsót. Így a világmindenség kozmikus tengelye (oszlopa).
A MAGYAROK ŐSI HITE A SÁMÁNIZMUS; AZ ÉLŐ VILÁGMINDENSÉG

totemizmus: a kifejezés
az algokin indián ote
(’törzs, nemzetség’) szóból származik; a természeti népeknél egy állat
kultikus tisztelete, a törzs,
később uralkodócsalád
ettől az állattól származtatja magát, eredetállatként tiszteli, például
a magyar hitvilágban
a csodaszarvas,
a turulmadár, a fehér ló
animizmus: a kifejezés
a latin anima (’lélek’) szóból származik; a természeti népeknek az a hite,
miszerint mindennek,
a természet valamennyi
elemének lelke van
39
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kozmológia: világmagyarázat; a görög kozmosz (’világmindenség’)
és logosz (’törvény’,
’értelem’) szavak összetételéből származik

A fa lombja a felsõ világ, az isten és a felsõ szellemek lakhelye.
A fára, mint egy sátor, borul az ég a csillagokkal, melyek „Gyújtatlan
gyulladnak, oltatlan alusznak” (regösének). A világfának hét vagy kilenc
ága van, ezek tartják a Napot és a Holdat. Az utazó táltoslélek az északi
Sarkcsillagnál egy nyíláson tud a felsõ világba menni, ugyanis ott van
az átjáró a két világ között.
A fa törzse a földi világ, az emberek világa. De ahogy mindhárom
létszférában laknak szellemi lények, úgy a földi világ sem csak az embereké, tündérek, boszorkányok, manók is élnek itt.
A fa hét vagy kilenc gyökere az alsó világban (túlvilágban) kapaszkodik a mélyben. A fa tövénél szintén található egy nyílás, azon keresztül lehet a sötét világba, a halálba lejutni.
Az életfa a meghaló és feltámadó õsi erõk jelképe, őseink a Tejúttal
azonosították. A Tejúton található csillagképek szinte az egész magyar
hitvilágot elmesélik. Az õsi táltosok az égre írták világmagyarázó meséiket. A Tejúton található a Szarvast kergetõ nyilas, az Orion, s fölötte
találhatók az Ikrek, melyek az õsi magyar ikerpárt szimbolizálják hitregéinkben: Hunort s Magort.
A magyar népmûvészet díszítõelemei mai napig õrzik az életfa-, világfamotívumot.

Honfoglalás elõtti ábrázolások

Honfoglalás utáni ábrázolások

Életfa egy szügyelővereten
Világfa képe szaruból készült sótartón
Sárrétudvari, Hajdú-Bihar megye

Az altáji törzsek világképe: az emberek az alvilág és az ég között. A rajz
egy sámándob belső oldalát díszíti

40

Stilizált világfa képe szarutégelyen, Berettyóújfalu
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A Magyarok Istene, Babba, tündérek, manók, boszorkányok
Az ősi magyar hitvilág központi alakja egy isten, aki igazságos, de
büntető is, attribútuma a villám. Férfialakban ábrázolták. Nem tudunk
róla, hogy lett volna felesége. Több néven emlegették őseink: Isten,
Öregisten, Teremtő, Úr. Egy női istenség alakja is kirajzolódik. Babba❶
tisztelete különösen a csíki székelyek és a gyimesi csángók körében terjedt el. Csíksomlyón a ferences templom Napbaöltözött Asszony szobrát Babba Mária névvel illetik, akihez ma is sokan elzarándokolnak
pünkösdkor. Eredetileg nap- vagy holdistennő lehetett, Belső-Ázsiából
származhat, akit később Szűz Máriával azonosítottak. Kultusza
meghatározó lehetett az ősi magyarok körében, valószínűleg ezért fogadta el a magyarság Szűz Mária tiszteletét olyan hamar, s Szent Gellért
püspök Székesfehérváron ezért prédikált az udvarnak a Jelenések
könyvének Napbaöltözött asszonyáról.
A felsõbb világ lényei a tündérek. A tündérek az ember, a természet jótevõi. A székelykapu szimbolikus jelentése: átjáró a tündérek világába. A sárkány halakból, kígyókból áll, hét évig él a mocsárban,
majd felszáll az égbe, ahol eltakarja a Napot, és zivatart okoz. A mocsári láng, a lidérc tûzmanót rejt, alvilági erõkkel rendelkezik.
A boszorkányok alvilági erõkkel e világon élnek: öregasszonyok,
akik képesek az alvilág nyílásán leszállni, majd visszatérni. Az alsó világhoz tartoznak az apró termetû, ám hatalmas erejû manók, közülük legismertebb a Hétszünyû Kapanyányimonyók (Fehérlófia).

➊ Babba eredetileg
„szépet” jelentett. „Babba,
babbás: szép,
csinos. Babbáson
felöltözött
a gyermek.”
(Kriza János)

Csíksomlyói Babba Mária,
Petrás Mária alkotása
nyomán

Sámánok
Az ismert történelem elõtt egy nép vagy népcsoport szellemi vezetõi a
sámánok voltak, a sámánizmusnak névadó szereplõi. Nevük a mandzsu-tunguz ’sa’ (jelentése: tud) igébõl származik, a sámán szó jelentése
tudós, tudó ember. Õ tudta összekötni az isteneket, szellemeket az emberekkel, neki volt ereje a létszférák között közvetíteni. A sámán erejét,
tudását mindig népe szolgálatába állította, amelynek szakrális vezetõje volt,
õ mutatott be áldozatot az isteneknek. Lélekvezetõ volt és jós. De õ volt
közössége „javasembere”, azaz gyógyítója is. Õ regölte el népe történeteit,
tartotta fenn az õsök tiszteletét, népe hagyományait. A sámánok énekmondók és költõk voltak, a szájhagyomány megteremtõi és õrzõi. Varázslók és költõk.

szakrális: a szó a latin
sacer ’szent’ szóból származik; jelentése: isteni,
szent, szentséges

FELADAT

Nézd meg a Haui József és Jankovics Marcell rendezte Az égig érõ fa című magyar népmesét!
Bizonyítsd az égig érő fa és az életfa azonosságát!

A MAGYAROK ŐSI HITE A SÁMÁNIZMUS; AZ ÉLŐ VILÁGMINDENSÉG
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➊

Õseink hite szerint egy közösség lelki, szellemi vezetõje csak az lehet, aki a szellemektõl megbízást kap. Ennek az elhívásnak több jele
is van. „Születni kell rá”, azaz a sámánt a szellemek azzal választják ki,
hogy csonttöbblettel születik (pl. hat vagy hét ujjal, esetleg foggal).
A kiválasztás másik módja, hogy a szellemek álom útján „hívják el”
a vezetõket. A sámánokat szellemállatok
segítik, akiknek támogatását beavatási szerAz ősi hitvilágunk kutatói szerint a táltosok öntartáson kell megszerezni. A leendõ sámán
kívületbe, révületbe estek a dobszó és a rigmusok hatására. A sámánok ebben az állapotban
révületbe ❶, önkívületbe esik, s ebben az
rejteztek, azaz a szellemek világát járták, és
állapotában a szellemek átviszik lelkét a máseközben sokszor úgy tűntek, mintha halottak
világra. Átéli a feldarabolás (a metaforikus halennének. Ezt fogalmazta meg Arany János a
lál) és az újjászületés élményét (lásd Fehérlófia).
Toldi IV. énekében, melyben Bencével küld üzenetet Miklós az édesanyjának: „De azért nem hal
A beavatás után válik a közösség vezetõjévé,
meg, csak olyaténképpen, / Mint midőn az ember
aki képes kapcsolatot teremteni mindhárom
elrejtezik mélyen, / És mikor fölébred bizonyos idővilággal, akit hatalmas szellemek madár, kíre, / Csodálatos dolgot hallani felőle.”
gyó, szarvas, medve stb. alakban segítenek.
A sámán mágikus utazása
A sámán szertartása a varázslás, ami meghatározott ismétlõdéseken
nyugvó rítus, melynek minden eleme önmagán túlmutató szent cselekedet volt. A sámándobok, rigmusok (esetleg egyéb tudatmódosító szerek) hatására a sámán révületbe esett, s az életfán eljutott a felsõ vagy
az alsó világba. Útján elkísérték, küzdelmében segítették az
állatszellemek, melyeknek a közösség hódolt, esetleg a közösség totemállata volt. Ennek az állatnak a jeleit viselte a
sámán a kellékein. Ha a felsõ világba utazott, akkor segítõ,
gyógyító támaszt kért, ha az alvilágba, a támadó, a lelkeket
fogságban tartó szellemekkel kellett megküzdenie.
A sámán eszközei közül a dob a legfontosabb. A dob a
révülés eszköze. Általában különleges fából készítették. Jelképezte a világfát, a révületben a fán megtett utat. Alakja,
díszítése nemcsak készítõjét árulta el, de azt is, hogy melyik
népcsoporthoz tartozik a sámán. A sámándobon sokszor
szerepel a világfa, a mágikus utazás helye.

Sámándob rajzolata

FELADAT

Olvasd el Weöres Sándor Csiribiri című versét! Emeld ki a versben a táltosutazásra utaló szövegrészleteket! Fejtsd ki véleményedet! Értelmezhető-e a vers egy 20. századi varázslásként?
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Táltosok
A táltos szó õsi szavunk, jelentése: ’varázserõvel bíró’. A sámán magyar
megfelelõje. (A sámán és táltos kifejezést szinonimákként használjuk.)
A táltos képes az alakváltásra, állat- és emberalakban is viaskodhat emberekkel (pl. Mirkó királyfi meséje) vagy gonosz szellemekkel. De egyben nagy tudású közösségvezetõ is, aki a Magyarok Istenét szolgálja, ismeri a füvek és a csillagok titkát, jósol, s megtalálja a földbe rejtett
kincseket. A táltos világfautazása a jelen emberének elhelyezése a kozmikus teljességben és az idõben. A kozmikus teljességben, hiszen
a felsõ és az alsó világot köti össze az e világgal, s idõben, hiszen az
õsöket köti össze kora embereivel.
A táltosnak jellegzetes az öltözéke és az eszköztára. Ennek formája
attól függött, hogy melyik állatszellem segítette. Az öltözeten ez
alapján volt szarvas-, madár- vagy medveszimbólum. Az is meghatározta az öltözékét, hogy a sámán az alsó vagy a felsõ világba akart-e utazni. Ha az alsó világba, akkor sokkal több fémbõl készült kelléket aggatott a ruhájára, megnehezítve azt. Az öltözék jellegzetes eleme volt a
köpeny, melyrõl – ha a szarvas segítette – rojtok lógtak le. A köpeny
hátán volt a Nap és a Hold, hogy fényükkel segítsék a táltost a túlvilágon. A fejdísz is beszédes jelkép: tollas, ha a segítõ állat madár, és agancsos, ha a segítõ állat szarvas.
HŐSÉNEKEINK, REGÉINK
Fehérlófia

jelöli, a Napot, az isteni hatalmat, később
a földi hatalmat is. (Királyaink városát nem
véletlenül nevezték el Székesfehérvárnak.)
Fehérló mint a világmindenség totemállata a
világfa odvában, a Tejúton megszülte naphérosz fiát, akit háromszor hét évig szoptatott. S miután az le tudta húzni a fa kérgét,

A Fehérlófia című hősi énekünket két meseváltozat őrzi: Arany László és Benedek Elek
jegyezte le. A Fehérlófia azonban olyan jelképrendszerrel rendelkezik, mely arról árulkodik, hogy a magyarság eredetét elregélő történetet táltosaink hagyományozták ránk. A közép-ázsiai népek hitvilágában is megtalálható eredettörténet
ez, ám legteljesebb formájában nálunk
maradt meg. Különösen Székelyföldön
terjedt el, a székelyek úgy vélték, ők Fehérlófia leszármazottai.
A Fehérlófia táltoshagyományainkhoz
vezet vissza. A világmindenséget jelképező Fehérló napszimbólum. Ahhoz,
hogy ezt megértsük, a fehér/fejér szó
történetéhez kell fordulnunk: a ’fe-’, ’fej-’
töve a fehér, a fény, a fenyő, a fej, a fel
szavainknak. A fehér/fejér tehát a fényt Jelenet Jankovics Marcell Fehérlófia című filmjéből

A MAGYAROK ŐSI HITE A SÁMÁNIZMUS; AZ ÉLŐ VILÁGMINDENSÉG
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azaz a felszín mögé tudott nézni, megértve a
dolgok rejtett lényegét, útjára bocsátotta.
A rejtett tudás egy beavatástörténet: Fehérlófia a létszférákat végigjárva alvilági utat tesz
meg, ahonnan a griffmadár hozza fel. Önmaga karját és lábát vágja le, hogy a griffmadarat
etetni tudja, ám a griff az áldozatért visszaadja tagjait. Fehérlófia metaforikusan meghal és
feltámad. Azaz a táltosok útját járja végig
úgy, hogy egyesíti totemállat létét (anyja révén) s emberi voltát. Küzdelmes utazása során mágikus tudásra tesz szert, megérti a szellemvilág titkát, abból merít erőt, ezután vesz

Griffmadár a nagyszentmiklósi kincs egyik aranykorsóján

feleséget, s lesz egy nép ősapja és szellemi
vezetője.
A történet fontos szereplője a griffmadár,
mely oly sok népmesénkben is fennmaradt.
„Mitikus állat, amelyet óriási méretű, oroszlántestű, sasfejű és sasszárnyú madárként írtak le. Az oroszlán és a sas szimbolikus jelentéseihez hasonlóan a griff is a felsőbb hatalom,
a királyi tekintély kifejezője. Eredetileg Mezopotámia számos mitikus szárnyas lényéhez
hasonlóan, emberfeletti hatalmánál fogva őrző, védelmező funkcióval ruházták fel. […] Az
eurázsiai pusztai népeknél (pl. a szkítáknál, az
avaroknál) szoláris (nap) jelkép. Hérodotosz
aranykincset őrző szörnyetegként említi.”
A hunok, a szkíták, az avarok fémtárgyain
(pl. nagyszentmiklósi kincs), textiljein jellegzetes motívum az ágaskodó griffmadár. Kézai Simon a griff lakhelyét Szkítiába teszi.
A griff a magyar hitvilág csodálatos madara,
mely összeköti az e világot a túlvilággal, ereje az uralkodó hatalmát is szimbolizálja, így
kerül alakja a magyar jogarra, a koronázási
palástra, az Árpád-kori pénzérmekre. Meséink is őrzik a táltosok beavatását segítő, egyszerre félelmetes és jóságos griffmadár alakját. Petőfi Sándor János vitézét is griffmadár
vitte haza falujába.
Fehérlófia és a griffmadár a belső-ázsiai
hitregék világához, szellemi örökségéhez kapcsolnak bennünket. (Pál József – Újvári Edit)

FELADAT

Hát hátul jön egy öreg csúf, csögös-bogos [ló], de olyat suhintott a farkával, hogy még a palota
es megrezdült! Megfogja azt [Mirkó]. Aszongya a ló neki, hogy... a ló táltos volt, aszongya, hogy:
– Adj nekem egy tekenyő parázsát, a ló megette, s abban a pillanatban szebb, ő lett a legszebb ló.
– No – aszongya –, most nyergelj fel. Felnyergelte, aszongya, hogy: – Úgy menjek-e mint a szél, vagy
úgy, mint a gondolat?
A fenti idézet egy székely népmeséből való, címe: Mirkó királyfi (Orbán Dénes gyűjtése). A magyar nyelvben a táltos embert és lovat is jelöl.
Idézzétek fel, amit általános iskolában tanultatok a Fehérlófia meséről! Próbáljatok válaszolni
a következő kérdésekre:
• A táltos (ember) és a táltos ló közötti kapcsolat visszavezethető-e a Fehérlófia történetére,
melyben egy csodálatos ló szül embert?
• A Fehérló tekinthető-e a magyarok mitikus ősanyjának?
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A csodaszarvas
KOZMOLÓGIA ÉS EREDETTÖRTÉNET
FELADAT

Olvasd el a szöveggyűjteményben Kézai Simon mester Gesta Hungarorum című művéből vett
idézeteket! Vesd össze a Kézai Simon által leírt történetet az általános iskolában tanult Rege a csodaszarvasról című Arany János-költeménnyel! Fogalmazásodban figyelj az elbeszélői szerepekre,
a művek műfajára, s ez alapján a szövegépítés különbségeire!

A Kárpát-medencei magyarság legösszetettebb szimbóluma a csodaszarvas. Kozmikus
eredettörténet, éppúgy, mint a Fehérlófia.
Ám míg az elõbbi a misztikus jelképekkel a
világegyetem idõtlen teremtéstörténetében és
rendjében helyezi el a magyarságot, a csodaszarvas-történet népünk eredetmítoszát is elmondja, az e világi szféra eredettörténetére is
magyarázatot ad. Szervesen kapcsolódik jelképeiben a Fehérlófia-történethez.
Elõször nézzük a szimbólum eredetét! Az
írásbeliség elõtti idõk történetét a jelképek
mesélik el nekünk. A „szarvasok népének” Szkíta aranyszarvas (Kr. e. 4. század)
a szkítákat tekintik, valószínû, hogy Szkítiá- Cleveland Museum of Art, Cleveland
ból származik a csodaszarvas totemállat. De
régészek, néprajzkutatók megállapították, valamennyi ismert kaukázusi rege: ősi, a szájhagyonép kultúrájában megtalálható jelkép. Igaz, a hitrege legteljesebb válto- mányban élő, a regösök
által elmondott mesés,
zatát népünk kulturális hagyatéka õrzi.
mitikus elbeszélés;
A szkíta sírokból elõkerült aranyleleteken a szarvast különös szarv- a szépirodalom műfajaval, fénylõn ábrázolták. Olyan testtartásban láthatjuk, mintha a le- ként verses vagy prózai
vegõben úszna. Agancskoronája is szárnykorona, így a szarvas az ég- történeti elbeszélés,
például: Arany János:
hez és a földhöz egyaránt kötõdik. A felsõ világ teljességét jelképezi, Rege a csodaszarvasról
hogy egyik agancsával az Újholdat tartja, másik agancsával a Napot.
(Más ábrázolásokban a homlokán vagy egyik-másik oldalán viseli
a Holdat és a Napot.) Agancsa a világfa szimbóluma, melynek „ezer
ága-boga van”, mindegyik ágbogon egy-egy fénylõ csillag. Nem nehéz
felismerni az agancs-világfában a kozmoszt tartó Tejutat. Ezért úszik
a levegõben a szarvas, hiszen világokat köt össze. Az egyik csodaszarvas-ábrázoláson különös jelenet látható: a csodaszarvassal a griffmadár egyesült. Emlékezzünk vissza, Fehérlófiát a griffmadár hozta
fel az alsó világból, a meghaló és újjászületõ héroszt õ segítette mágiA CSODASZARVAS
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kus útján. A csodaszarvas maga az út, s míg a szarvast az égre írták
õseink, a griffmadár emlékeztet az örökös körforgásra: a halálra és az
újjászületésre. A Fehérlófiához hasonlóan emberfiút szül a csodaszarvas is, aki õrzi anyja természetfölötti eredetét, de õ már az emberek világában él. A magyar táltosok jelképe. Késõbb a kereszténység
szimbólumaival, tanaival olvadt össze alakja, ezt fejezi ki Nagy László
Csodafiu-szarvas címû verse is:
■ „Deresen, havasan
eljön a karácsony,
csodaﬁú-szarvas
föláll az oltáron,
szép agancsa gyúlva gyullad:
gyertya tizenhárom,
gyertya tizenhárom.” (részlet)
A csodaszarvas az õsök totemállata, a kaukázusi
népek elõdeik iránti tiszteletét mutatja. Az õsök
védõállat alakjában segítik a fiaikat, ezért lehetnek a
nemzetség totemállatai. Ezért vezetik népüket, így
lehetnek az e világi emberek segítõ szellemei. A magyar hitvilágban a szarvas a Tejút egyik csillagképe
(Orion/Nimród), a „csillagösvényen” szarvasra vadászó
két iker üldözi. Ennek földi története (vagy a földi
történet égre írása) Hunor és Magor története, az
ikerpáré, akik a hun nép és a magyarok õsapjai. Õket
csalja az õsanya (a szarvasünõ) új hazába. Az ünõ, nõ
szó található meg a magyarok és hunok földi
õsanyjának, Enehnek a nevében is.
Szent László és a szarvas
Miniatúra a Képes
Krónikából (1360 körül)
Országos Széchényi
Könyvtár, Budapest

A KERESZTÉNYSÉG CSODASZARVASA
A csodaszarvasrege nemzetünknek az az eredettörténete, melynek
mindkét szövegszintjét (a mesés történet és a magyar nép metaforikus
eredettörténete) beépítette a kereszténység a saját hittételeibe, azaz
krisztianizálta (kereszténnyé tette). A csodafiúszarvast mint az istenség

FELADATOK

1. Foglald össze a Kézai-krónika alapján Hunor és Magor utazástörténetének főbb állomásait!
2. Olvasd el a fejezet címe alatt található regöséneket (38. oldal)! Emeld ki azokat a jelképeket,
melyek a csodaszarvasra utalnak! Nevezd meg, a csodaszarvas mely lényegi elemeire világítanak rá az általad kiemelt szimbólumok!
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egyszülött fiát azonosítani lehet Krisztussal, a szarvasünõ az égi Atya
követe, a világmindenség uráé, az Istené (az õsi magyar hitvilág szerint
az Öregistené).
A csodaszarvas mutatta meg Szent Gellértnek a bakonybéli monostor helyét, tehát nemcsak pogány, hanem keresztény szent helyekre is
elvisz. Késõbb alakja a karácsony kultúrkörhöz kapcsolódik. Az Orion
téli csillagkép a téli napfordulón látható az égen. Karácsony után jön a
fény a földre, hosszabbodnak a napok. A fény születése kezdetben pogány rituálékhoz kötõdött, a kereszténység felvétele után a születéshez,
a Megváltó születéséhez. Csillagok helyett gyertyák tündökölnek a
szarvas agancsán, s a csodaszarvas az Atyaisten üzenetét hozza a kereszténységet felvevõ Szent István királynak.
■ „Amellett keletkezik egy halastó-állás,
Az is felfogá, az apró sásocskát,
Arra is rászokik csodafiú-szarvas,
Haj regö-rejtem, regö-rejtem.
Noha kimennél, uram, Szent István király
Vadászni-madarászni,
De ha nem találnál sem vadat, sem madarat,
Hanem csak találnál csodafiú-szarvast,
Haj regö-rejtem, regö-rejtem.
Ne siess, ne siess, uram, Szent István király
Az én halálomra.
Én sem vagyok vadlövõ vadad,
Hanem én is vagyok az Atyaistentõl hozzád követ,
Haj regö-rejtem, regö-rejtem.
Homlokomon vagyon fölkelõ fényes Nap,
Oldalamon vagyon árdeli szép Hold,
Jobb vesémen vannak az égi csillagok,
Haj regö-rejtem, regö-rejtem.”
• Dunántúli regösének

Jelenet Jankovics Marcell rajzfilmjéből

FELADATOK

1. Nézzétek meg Jankovics Marcell Ének a csodaszarvasról című filmkölteményét! Az eddig tanultak alapján emeljétek ki a filmből a csodaszarvas-mítosz szimbólumait!
2. A szimbólumok attól igazán nagy hatásúak, hogy egyszerre sok jelentést képesek sűríteni.
Emelj ki a rajzfilmből olyan képkockákat, melyek sűrített jelképekkel több jelentést teremtenek, s értelmezd azokat!

A CSODASZARVAS
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A TURULMADÁR A HONFOGLALÓ
MAGYARSÁG ÉS AZ ÁRPÁD-HÁZ
TOTEMÁLLATA
„Az Úr megtestesülésének nyolcszázkilencedik
esztendejében Ügyek, amint fentebb mondottuk, nagyon sok idő múltán Mágóg király nemzetségéből való igen nemes vezére volt Szcítiának, aki feleségül vette Dentü-Mogyerban
Őnedbelia vezérnek Emes nevű lányát. Ettől fia
született, aki Álmos nevet kapta. Azonban isteni, csodás eset következtében nevezték el Álmosnak, mert teherben levő anyjának álmában
isteni látomás jelent meg turulmadár képében,
s mintegy reá szállva teherbe ejtette őt. Egyszersmind úgy tetszett neki, hogy méhéből forrás fakad, és ágyékából dicső királyok származnak, ámde nem a saját földjükön sokasodnak
el. Mivel tehát az alvás közben feltűnő képet
magyar nyelven álomnak mondják, azért hívták őt szintén Álmosnak. Vagy azért hívták Álmosnak – ami latinul annyi, mint szent –, mivel
az ő ivadékaiból szent királyok és vezérek voltak
születendők.” (Anonymus: Gesta Hungarorum,
fordította: Pais Dezső)
Álmos fia Árpád volt, Álmost és Árpádot, a
honfoglaló magyarságot a turulmadár segítette a Kárpát-medencébe. Árpád és népe
totemállatuknak tekintették a turult, ősüket
tisztelték benne, segítő szellemüket, tőle származtatták magukat, népüket. A turulmadár
szakrális segítsége eredményeként szerezhetett hazát a honfoglaló magyarság.
Az Árpád-ház kihalása után, az idegen
uralkodók idejében mesebeli madárrá szelídült alakja, s majd a Rákóczi-szabadságharc
idején „támadt fel” a mesék porából.
A Keresztyén Balázs által összegyűjtött
mondák egyike így hangzik: „A bökényi határ
és Tiszabecs alatt vívta Rákóczi egyik nagy csatáját Pálffyval. Véres csata lehetett, mert azon a
napon sokan meghaltak. Senkinek nem volt
õrangyala, csak Rákóczi Ferencnek, akinek a feje fölött ott keringett őrködve a turulmadár.
Egyszer a labancok kiverték a kezéből a kardját.
Nagyon veszélyes helyzetbe került. Ekkor az égből váratlanul lecsapott Rákóczi turulmadara.
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Karmaival kivájta az ellenfél szemét. A turulmadár szájában volt egy kard. Rákóczi kikapta
a csőréből a kardot, és ezzel tudta csak visszaszorítani támadóit. A turulmadárnak emléket is
állítottak a Tisza jobb partján.”
Az ezeréves haza ünnepsorozatán (millennium) a magyarság ősi totemállataként újra
régi fényében tündökölt. 1905-ben a Budai
Várban emeltek tiszteletére szobrot.
A múltat őrzi, a jövendőt félti Juhász Gyula
verse, az Emese álma.
(

Tatabánya, Turul-emlékmű
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■ Ázsiai sátor mélyén,
Ázsiai éjek éjén,
Hulló csillag fénye mellett
Álmodott Don vize mellett.
Szépanyánk volt, sorsok anyja,
Álmodott föl-fölriadva,
Megborzongott babonázva,
Ázsiai éjszakába.
Szíve táján a jövendõ,
Lelke mélyén õsi erdõ,
Napnyugatra terjedendõ,
Melynek méhe sohse meddõ.
Álmodott és látta kéjjel,
Ágyékából messze, széjjel
Hódító folyam dagadva
Mint rohan borús Nyugatra.
Népek útján büszke haddal
Söpri gátját diadallal,
És föléje vén turulnak
Védõ szárnyai borulnak.
És az álom egyre mélyebb,
Mélyebb, szörnyebb és sötétebb,
Õsi folyam vérrel árad
S égig nyúlnak szolgagátak!
Álom, álom, terhes álom,
Messze ázsiai tájon,
Mikor érsz már boldog véget
Anyaálma Emesének?
• Juhász Gyula: Emese álma

A budavári turulszobor Donáth Gyula alkotása

FELADATOK

1. Gyűjtsetek műalkotásokat, melyekben a magyar eredettörténet szimbólumai szerepelnek!
2. Készítsetek címereket vagy ex libriseket ezeknek a szimbólumoknak a felhasználásával!
3. Az iskolai könyvtárban kutatva nézzetek utána más népek eredetállatainak, olvassatok utána
az eredetállataik történetének!

A CSODASZARVAS
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A GÖRÖG MITOLÓGIA
antikvitás: az ókori
görög és római kor
(Kr. e. 8. sz. – Kr. u. 5. sz.)
művészetét, kultúráját,
szellemét, illetve az ebből eredő hagyományt
összegző fogalom

■ „[A görögök] fedezték fel az emberi test helyes arányait, épületeik és
szobraik is akkorák, amekkoráknak emberhez mért épületeknek és szobroknak lenni kell; érzelmeik, vágyaik és az azokat kifejezõ költõi képeik sem
mennek túl az emberi arányokon embertelen monumentalitásba.[…]
Õk mondták ki elõször, hogy az ember a mértéke mindennek, és õk mérték fel elsõnek az emberi dolgokat.”
• Szerb Antal: A világirodalom története

A GÖRÖG KULTÚRA JELENTŐSÉGE
A későbbi évezredek európai gondolkodásának, művészetének meghatározó alapja lett
az antik (ókori) görögség kultúrája. Világszemléletük legnagyobb újdonsága „az ember felfedezése”. Az a felismerés, hogy minden
élőlény között a leghatalmasabb az ember;
ő lett minden dolgok legfőbb mércéje és végső célja.
A görög világ emberközpontúságából következett, hogy még leghatalmasabb isteneiket is emberivé szelídítették. Mitológiájukban
csak a már letűnt barbár múlt emlékei között
szerepelnek a kegyetlenül pusztító, az emberi
méreteket meghaladó ősistenségek és különböző félelmetes szörnyek, akiktől és amelyek-

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

A Parthenón. Építette
Iktinosz és Kallikratész
Kr. e. 447–432 között
Periklész megbízásából
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A GÖRÖG NYELV
Az indoeurópai népcsaládhoz tartozó görög törzsek a
Kr. e. 3. és 2. évezred fordulója táján kezdhették meg,
Ázsiából kiindulva, benyomulásukat a Balkán-félszigetre. Etnikai és nyelvi
rokonságuk ellenére sem
alkottak egységes népet.
Akháj, dór, jón, aiol, mür- Lawrence Alma-Tadema: Felolvasás Homéroszból (1885)
midón s más törzsekre ta- Philadelphia Museum of Art, Philadelphia
golódtak. Nyelvük sem volt
eposzokból ismeretes. Ezen a nyelven írta
teljesen egységes: kezdettől fogva sok nyelvmeg Hérodotosz is történeti művét. Az attikai
járásra oszlott. Ezek közül a legfontosabbak a
a Kr. e. 5. századtól kezdve minden más nyelvdór (Szimonidész, Pindarosz, Theokritosz s
járást háttérbe szorított. Attikai nyelvjárásban
a tragédiák kardalainak a nyelve), az aiol
írtak: Aiszkhülosz (ajszkhülosz), Szophoklész
(Szappho [szaffó] és Alkaiosz [alkajosz] költe(szofoklész), Euripidész, Arisztophanész (ariszményeinek nyelve) s az jón-attikai dialektutofanész), Thuküdidész, Xenophón (xenofón),
sok. Az jón mint mesterséges, sok aiol és attiPlatón, Démoszthenész és mások.
kai alakkal kevert irodalmi nyelv a homéroszi

FELADAT

Tájékozódjatok az
ókori térképen egy
mai atlasz segítségével!

THASZOSZ




THESSZÁLIA
AITÓLIA
Delphoi
ITHAKA

IA

Mükéné

Dórok
Iónok
Aiolok, akhájok

LÜDIA

BO

Pülosz

Jón-tenger

MÜSZIA

Égei-tenger
EU

KHIOSZ
Epheszosz

ATTIKA
Athén

AKHAIA
Olümpia

Az ókori
Görögország
térképe

Trója

LÉMNOSZ

Milétosz
DÉLOSZ
NAXOSZ

Spárta

KÜTHÉRA

RHODOSZ

Krétai-tenger
Knósszosz
KRÉTA

AZ ANTIK GÖRÖG IRODALOM
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Mítosz, mitológia
■ „Mélységes mély a múltnak kútja. Ne mondjuk inkább feneketlennek? […]
minél mélyebben fürkészünk, minél messzebbre hatolunk s tapogatózunk
a múlt alvilágába, az emberinek, történetének, mûvelõdésének kezdeti alapjai tökéletesen megmérhetetlennek bizonyulnak, s mérõónunk elõl, bármily
kalandos távolságokba gombolyítjuk alá zsinegét, mindig újra és tovább húzódnak vissza a feneketlenségbe.”
Ezekkel a szavakkal kezdi a nagy német író, Thomas Mann (1875–
1955) József és testvérei címû négyrészes regényét, mely egy õsrégi, bibliai
Dél-itáliai ivócsésze töretörténet modern feldolgozása.
déke Zeusz ábrázolásával
A legõsibb ránk maradt írásos emlékek is már fejlett, hosszú idõn át
(Kr. e. 430–400)
foly
tatott irodalmi gyakorlatot feltételeznek, s ezeket is évszázadokkal,
Metropolitan Museum
ta
lán
évezredekkel megelõzték a szájhagyomány útján terjedõ mondák,
of Art, New York
a mítoszok, melyekben egy politeista világkép bontakozik ki.
politeizmus: a „sok istenA mítoszokban öltenek testet a „történelem elõtti” idõk embereiben való hit” elnevezése
nek a világ kialakulására, az ember eredetére vonatkozó színes, költõi
görög szóval
elképzelései, de a mítoszok egykor valóban megtörtént õsi események,
természeti katasztrófák emlékét is õrzik. Egyes társadalmi jelenségek,
intézmények, vallási szokások magyarázata
és védelme céljából utólag is alkottak mítoA mítosz (görögül müthosz: „monda”, „mese”, „törszokat. A mitikus világképben ily módon a
ténet”) a társadalmi fejlődés kezdeteire jellemző
naiv társadalmi tudatforma: lényegében az emtudományos, a mûvészi és a vallásos magaber számára még érthetetlen és ezért félelmetes
tartás csírái teljes egységben jelentkeznek,
természeti és társadalmi erőknek fantasztikus
szétválásuk pedig a társadalmi fejlõdés
tükröződése, egyben pedig ezeknek öntudatlakésõbbi szakaszaiban rendkívül egyenlõtnul is művészi feldolgozása a nép képzeletében.
Vagyis a mítoszok naiv világmagyarázatok.
lenül megy végbe. A mûvészet és a mítosz
A mítoszok összességét, illetőleg a mítoszokkal
együttélése igen hosszú ideig tartott, s a mifoglalkozó tudományt mitológiának nevezzük.
tologikus motívumok – új értelmezésben,
A mitikus elképzelések leglényegesebb vonása az
jelképként, hasonlatként – voltaképpen
emberinek és az emberfelettinek sajátos egysége.
mindmáig állandó ihletforrásai az irodalomA mítoszok ezért leginkább ember formájúnak
nak, de más mûvészeti ágaknak is. Ennek
(antropomorfnak) elképzelt istenekről és természetfeletti képességekkel rendelkező, többnyire islegfõbb oka, hogy a mítoszok kimeríthetetteni származású hősökről szólnak.
lenül gazdag folklorisztikus anyagot õrizA mítoszok szájhagyomány útján terjedtek,
nek, amely az idilltõl a legmegrázóbb traeredeti szövegük tehát ismeretlen, hiszen csak
gikus konﬂiktusokig az ember minden
később jegyezték le őket. Az élőszóban való terlehetséges élethelyzetét átfogja.
jedés következménye az is, hogy egy-egy történetnek igen sokféle, néha egymásnak ellentmondó változata alakult ki. Az egyes mondák
meséjét csak későbbi irodalmi feldolgozásokból
ismerhetjük meg.
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A Khimaira (szörnyalak).
Korinthoszi tál, Kr. e. 6. század

AZ ISTENEK SZÜLETÉSE
A GÖRÖG MITOLÓGIÁBAN
A görög mitológiát is későbbi feldolgozásokból ismerhetjük meg, például a homéroszi
eposzokból, a Kr. e. 5. századi tragédiaírók
műveiből vagy még későbbi, római epikus és
más jellegű alkotásokból.➊
Mind a mezopotámiai sumer–akkád kiseposzok, mind a görög mitologikus elképzelések megegyeznek abban, hogy a világ az istenek nászából jött létre, s további fejlődése,
tökéletesedése az istenek egymással folytatott harca (theomakhia) árán valósult meg.
A különböző istennemzedékek kegyetlen
küzdelme után egy főisten győzelme végül
rendet, harmóniát teremtett a világban.
A görög mitológia kezdeteit Hésziodosz jegyezte le először. Az Istenek születése című
tankölteményében (geneológia) a világ keletkezéséről és az egymást követő istennemzedékek harcáról ír.
Hésziodosz szerint elsőnek jött létre Khaosz, a tátongó „Üresség”, majd őt követte
Gaia (gája), a széles mellű Föld és Erósz
– a „Szerelem” –, az első működő erő a világban. Ő „a legszebb mind a haláltalanok közt,
elbágyasztja a testet, az istenek és a halandók
keblében leigázza a józanságot, a bölcs észt”.

■ Gaia először méltó párját hozta világra,
csillagos Égboltot, hogy mindent ez beborítson,
és legyen Úranosz! áldott istenek égi lakása.
Aztán szülte a nagy hegyeket, meghitt ligetekkel,
hol dombos-völgyes tájékon laknak a Nümphák,
és ő szülte a zordon tenger végtelen árját,
Pontoszt, még szerelem nélkül…
• Hésziodosz: Istenek születése
126–132. sor. Trencsényi-Waldapfel Imre fordítása

Az Ég és a Föld első gyermekei voltak a
legelső istenek. Először a hét titánt és leánytestvéreiket, a nyolc titaniszt szülte Gaia. Aztán a három küklopsz jött a világra: „Másban
az isteni fajra hasonlítottak egészen, ám szeme
egy nőtt csak mindnek, homlok közepében.”
A Földnek és az Égnek még született három
fiúsarja, a százkarú óriások: Kottosz, Briareósz,
Güész.
■ Két vállából száz roppant kéz lendül előre
mindegyiküknek s vállból még ötven fejük is nőtt,
ormótlan testrészeik avval lettek egésszé,
és a hatalmas testekben félelmes erő volt.
• (150–153.)

➊ A világ keletkezésével, az istenek születésével
a legrészletesebben a görög Hésziodosz
(Kr. e. 7. század) Theogonia (Istenek születése)
című elbeszélő költeménye foglalkozik. A görög–római mitológia történeteit Ovidius római költő Átváltozások című eposza hagyományozta az utókorra. A művel A római irodalom című fejezetben foglalkozunk.

MÍTOSZ, MITOLÓGIA
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John Singleton Copley:
Neptunus (Poszeidón)
visszatérése (1754 körül)
Metropolitan Museum of Art,
New York

Az Ég és a Föld első gyermekei kemény,
durva óriások voltak, a még kialakulatlan
világ, a gomolygó őskor formátlan szörnyalakjai. Az emberek rettegő félelmét, riadt
döbbenetét testesítették meg a hatalmas és
érthetetlen természeti erőkkel szemben.
Maga Uranosz is elborzadt szörnyszülött
gyermekei láttán, s a küklopszokat meg a százkarú, ötvenfejű óriásokat a Tartaroszba, az alvilág legsötétebb mélységébe taszította. Gaia
ezért megharagudott férjére, s a titánokat lázította fel, hogy álljanak bosszút apjukon.
A legfiatalabb titán, Kronosz vállalkozott erre
a feladatra. Megdöntve Uranosz hatalmát
(megfosztotta férfiasságától), ő lett az istenek
ura. Testvérét, Rheiát (reja) vette feleségül, de
megszületendő gyermekeit – félve apja sorsától – egymás után lenyelte. Ezért Rheia, mikor
legutolsó gyermekét, Zeuszt várta, elbújt Kronosz elől Kréta szigetén. Zeusz születésekor
egy követ pólyált be, és azt adta át férjének.
Kronosz gyanakvás nélkül lenyelte a követ is.
A gyermek Zeusz Kréta szigetén nevelkedett. Mikor felnőtt, mérget adott be Kronosznak, aki ettől sorban kihányta korábban elnyelt gyermekeit. Így látták meg másodszor is
a napvilágot születésük fordított sorrendjében Zeusz halhatatlan testvérei.
Ezután Zeusz indított hadat Kronosz és a
titánok uralma ellen. Tíz évig tartott a szörnyű
háború. Ekkor Gaia azt jósolta, hogy az fog
győzni, aki a Tartarosz foglyait hívja segítsé-
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gül. Zeusz kiszabadította a küklopszokat és a
százkarú óriásokat. Irtózatos harcban, melyet
eget-földet rázó mennydörgés s a tenger
szörnyű morajlása kísért, Zeusz – Prométheusz, a legbölcsebb titán közreműködésével – legyőzte Kronoszt. Most a titánokat űzte
a Tartaroszba, a százkarú óriásokat rendelve
őrizetükre. Így lett Zeusz az istenek királya és
az emberek atyja, ő alakította ki a titánok legyőzése után a rend és az értelem világát. Neki jutott az uralom az égben, testvérei közül
Poszeidónnak a tengeren és Hádésznak az alvilágban. A titánok azonban halhatatlanok,
s ezek a Tartaroszban leláncolt istenek ma is
dühödten rázzák bilincseiket, hogy a napvilágra törjenek, s elpusztítsák a diadalmas értelem rendjét.➊
Zeusznak végül is testvére, a „fehérkarú”
Héra lett a felesége (előző felesége Uranosz
és Gaia leánya, Themisz volt, a törvényesség
istennője). Zeusz azonban nem volt hűséges
férj, Héra pedig féltékenyen üldözte vetélytársnőit, s Zeusznak tőlük született gyermekeit (vannak köztük istenek, félistenek s halandó emberek). „Héra […] szerelem nélkül
maga szülte Héphaisztoszt (héfaisztosz), félté➊ Hésziodosznál az istenharcok azt igazolják,
hogy az ősi állapotok nem emberi erői fokozatosan vereséget szenvednek, s Zeusz világában a béke, az igazságosság uralkodik.

AZ IRODALOM ŐSI FORMÁI. MÁGIA, MÍTOSZ, MITOLÓGIA

NT_0010_2_MOHA_Irodalom09_TK_02uj_2020_GL_tordelt5_210525___MOHACSY_09_2.qxd 2021. 05. 25. 6:05 Page 55

Peter Paul Rubens: Diana
(Artemisz) vadászni indul
(1615 körül) Cleveland Museum
of Art, Cleveland

Hendrick Goltzius:
Juno (Héra) (1595–1956)
Rijksmuseum,
Amszterdam

keny versengésben urával” – mondja Hésziodosz. Héphaisztosz olyan csúf volt, hogy születése után anyja lehajította az Olümposzról;
a tűz és a kovácsmesterség istene lett. Zeusz
és Héra közös gyermeke Arész, a háború istene. Pallasz Athéné, a tudományok és a mesterségek istennője Zeusznak a fejéből ugrott
ki „teljes harci fegyverzetben” Héphaisztosz kalapácsának az ütésére. Aphrodité (afrodité),
a szerelem gyönyörű istennője – a mítosz egyik
változatában – a Zeusz villámától megérintett
tenger habjaiban született. (Hésziodosz szerint Uranosz tengerbe cseppent véréből lépett a napvilágra, ezért hívják „habszültének”;
Homérosznál Zeusz és Dióné leánya.) Phoibosz Apollón (fojbosz), a jóslás és a költészet
istene, és a szűzi Artemisz, a vadászat istennője, testvérek. Zeusz gyermekei ők is, de anyjuk
nem Héra, hanem Létó. Az olümposzi királytól származik Hermész is, az istenek hírnöke,
a furfangos tolvajisten. Ő az istenek küldötte,
szárnyas sarut visel, hogy minél előbb át tudja
adni az üzenetet. Ő az utak, a kereskedők istene is, s ő viszi le a lelkeket az alvilágba.
Zeusz szerelmeiből (nemcsak istennőket,
hanem földi leányokat is elcsábított különböző alakokban) s az istenek egymás közötti házasságából megszámlálhatatlan sokaságú isten született még. A görög istenek minden

Charles Meynier: Apollón és
Uránia, az asztronómia múzsája
(1798) Cleveland Museum of Art,
Cleveland

tekintetben emberszabásúak, életük hasonló
a földön élőkéhez, de halhatatlanok, örökké
fiatalok, és minden emberi tulajdonság a végső tökéletesség fokán van bennük. Mitikus
lakhelyük az Olümposz hegy csúcsa, eledelük
az ambrószia, italuk a nektár.
A görög mitikus világképben tulajdonképpen az ember önmagáról mintázta meg
isteneit: először emelte a rendező emberi elme minden dolgok mércéjének rangjára önmagát.

Pallasz Athéné
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Később a rómaiak saját isteneiket a görög istenekkel azonosították. Az alábbi táblázat ezeket
a megfeleléseket mutatja be.
A görög és római istenek
görög istenek

római istenek

szerepkörük

Zeusz

Jupiter/Iuppiter

a főisten, az ég uralkodója, az isteni
család feje

Héra

Juno/Iuno

a főisten felesége, a házasság istennője

Hádész

Plutó/Dis

az alvilág ura

Poszeidón

Neptunus

a tenger ura

Déméter

Ceres

a földművelés és a termékenység istennője

Hesztia

Vesta

a családi tűzhely védelmezője

Pallasz Athéné

Minerva

a tudomány és a bölcsesség istennője

Aphrodité

Venus

a szerelem istennője

Arész

Mars

a háború istene

Dionüszosz

Bacchus

a bor és a mámor istene

Artemisz

Diana

a vadászat istennője

Apollón

Apolló

a művészetek pártfogója

Héphaisztosz

Vulcanus

az istenek sánta kovácsa

Hermész

Mercurius

az istenek hírnöke, az utazók oltalmazója, a tolvajok és szélhámosok istene

FELADAT

A rajzok alapján nevezzétek meg a
jellegzetes vonásokkal és kísérő jegyekkel (attribútum) ábrázolt isteneket! Ti magatok is folytathatjátok a
sort! Munkátokban segítséget jelenthet Trencsényi-Waldapfel Imre Görög
regék és mondák, Robert Graves A görög mítoszok vagy Frank Schwieger
Zeusz és bandája című könyve.
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FELADATOK
1. Tanulmányozzátok a világ teremtésének történetét! Milyen lépéseket említ a mítosz? Érvé-

nyes-e a teremtéstörténetre a fokozatosság és a rendezettség?
2. Készítsétek el az istenek családfáját!

HÉSZIODOSZ: MUNKÁK ÉS NAPOK

nappal nincs pihenésünk, pusztul az ember
gondban, bajban, az istenek így szabták ki
a sorsunk.” (Trencsényi-Waldapfel Imre fordítása) – szakad fel a fájdalmas sóhajtás Hésziodoszból, a vaskor emberéből. Az ember
ki van szolgáltatva a természetnek és az istenek szabta törvényeknek, állandó élménye
a szenvedés. De ezzel párhuzamosan ott
a vágy az emberi szívben, hogy újra átélje az
aranykor boldog létállapotát. S hogy miért
mérik az alapvetően jó istenek, elsősorban
az istenek ura, Zeusz az emberekre a szenvedéseket? Erre ad választ a Prométheuszmítosz.

Ebben a művében a világ történetét, az istenek és emberek együttélését a következő mitologikus világkorszakokra osztja Hésziodosz:
aranykor, ezüstkor, bronzkor, majd a héroszok
kora követi egymást, míg saját korát, a Kr. e.
7. századot már vaskorként említi. Az elnevezések is mutatják, hogy az egymást követő
korokat a folyamatos hanyatlás jellemzi. A világ kezdetén Kronosz uralma alatt még az istenek és emberek békében, harmóniában,
betegség, baj nélkül éltek. Nem kellett dolgozni, a föld magától adta bőséges terményét. A halál könnyű álomként
érte utol az embert. Az ezüstkor
embere már kevésbé békés életet él: ,,átléptek a mezsgyén, már
alig éltek arasznyi időt, azt is tele
bajjal, dőrén, mert egymás gőgjét
nem tudta kivédni egy sem, s már
nem tisztelték a nagy isteneket
sem…” (Trencsényi-Waldapfel
Imre fordítása). A bronzkor emberei Arész, a harc istene mellett
köteleződtek el, kegyetlenek, háborúskodnak, magukat pusztítják. ,,Majd aztán, hogy a föld befogadta magába e fajt is, más
embert állított Zeusz ismét a világba, jobb s igazabb volt, mint az
előbbi, ez új, negyedik rend, isteni
hősök rendje, nevük félisten a földön, föld végnélküli térein ők jártak mielőttünk.” (Trencsényi-Waldapfel Imre fordítása)
Ők már derekabbak, igazak
voltak, az ő emléküket őrzi trójai Dirck van Baburen: Vulcanus (Héphaisztosz) leláncolja
és a thébai mondakör. ,,Éjjel- Prométheuszt (1623) Rijksmuseum, Amszterdam
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A PROMÉTHEUSZ-MÍTOSZ
Az emberek megteremtését, viszontagságos
sorsukat, fáradságos küzdelmüket a természettel, öntudatra ébredésüket és fokozatos
fejlődésüket a Prométheusz-mítosz meséli el.
A későbbi évezredek irodalmában a leggyakrabban ezt a mítoszt dolgozták fel a legkülönfélébb értelmezésben.➊

Gustave Moreau: Prométheusz (1868)
Musée Gustave Moreau, Párizs

Az első embereket – a görög monda egyik
változata szerint – maga Prométheusz, a bölcs
titán gyúrta sárból Pallasz Athéné segítségével. A legelső emberek még tudatlanok voltak,
nem sokban különböztek az állatoktól, csak
gyöngébbek, tehetetlenebbek és védtelenebbek voltak azoknál. Öntudatlanul élték végig
életüket. Már-már a pusztulás fenyegette

58

➊ A tűz megismerése az emberiség történeti
létének az alapja, a földművelés után a kézművesség, az ipar kezdete. A tűz alkalmazása
előfeltétele volt az emberi civilizáció fejlődésének.

őket, amikor Prométheusz lehozta számukra
az égből a tüzet, mely idáig csak az olümposzi
istenek tulajdona volt. Ennek birtokában az
emberek megtanulták a mesterségeket, az
anyag megmunkálását és a fémek feldolgozását. Végső soron a tűznek köszönhette az ember, hogy kiemelkedett az állatok sorából.
A költő Hésziodosz szerint Prométheusz
súlyos bűnt követett el, amikor az istenektől
ellopta a tüzet az emberek számára. Ezért
Zeusz méltán büntette meg azzal, hogy a vonakodó Héphaisztosszal egy sziklához láncoltatta, később pedig egy sasmadarat küldött
rá, hogy évszázadokig marcangolja újra meg
újra kinövő máját. De jogosan büntette meg
szerinte Zeusz az embereket is, akik a tüzet elfogadták. Pandórát, az első asszonyt küldte le
közéjük, akinek a neve „mindenki által megajándékozott”-at jelent. Zeusz ugyanis – boszszúból – megparancsolta Héphaisztosznak,
hogy agyagból formáljon egy gyönyörű, az istennőkhöz hasonló leányalakot, az istenek
pedig ajándékozzák meg különböző képességekkel: szépséggel, bájjal, kedvességgel,
asszonyi ügyességgel.
A ravasz Hermész hazugságot, csábító szavakat és tolvaj hajlamot rejtett a keblébe. Ez
az asszony hozott minden bajt és szenvedést
a földre. Pandóra asszonyi kíváncsiságból leemelte annak a hombárnak a fedelét, mely a
különböző sorscsapásokat rejtette magában.
Ekkor szabadult a sok nyomorúság, fáradság,
baj, betegség s a kegyetlen halál a mindaddig
munka és gond nélkül élő emberekre. Prométheusz cselekedete ebben a mondai változatban – a bűnbeesés ószövetségi történetéhez
hasonlóan – az emberiség boldog aranykornak elképzelt ősállapotát szüntette meg.
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AISZKHÜLOSZ:
LELÁNCOLT PROMÉTHEUSZ
A mondának egészen másfajta értelmezése
olvasható Aiszkhülosz (Kr. e. 525–456) Leláncolt Prométheusz című tragédiájában.➊ Itt
Prométheusz az emberi öntudat szabadságáért a hálátlan és kicsinyesen önző istenekkel szembeszálló következetesség példamutató hőse lesz: azáltal, hogy az ember mellé
állt, az új istenekkel került szembe. Zeusz
nemcsak a titán emberszeretetét bünteti
meg kegyetlenül, hanem egykori szövetségesével szemben is hálátlanságot követ el,
hiszen az „előrelátó” Prométheusz tanácsára
támaszkodva győzte le annak idején Kronoszt és istentársait. De „az új urak mindig
kérlelhetetlenek”, és jellemző a zsarnokokra,
hogy „barátaikban sem mernek megbízni ők”
– vallja Prométheusz. Aiszkhülosz nemcsak a

tűzlopást tulajdonítja Prométheusznak, hanem az emberi műveltség egészét, az értelmet, a tudatos életet, a tudományokat és a
mesterségeket is, mindazt, ami az embert
más élőlény fölé emeli.➋ A titán önérzetes
kijelentése igazolja ezt:
■ Tudd meg tehát, egy röpke szó mindent
kimond:
ember minden tudása éntőlem való.
• Trencsényi-Waldapfel Imre fordítása
➊ Újabban egyre többen kétségbe vonják,
hogy a Leláncolt Prométheusz Aiszkhülosz
műve, s egy későbbi, ismeretlen szerző alkotásának tulajdonítják.
➋ Az emberért, az emberiség megmentéséért
jogtalanul szenvedő, a sziklához szögezett
Prométheusz részben a zsidó-keresztény hitvilág Megváltójának az előképe is.

FELADATOK
1. Tanulmányozd a Prométheusz-ábrá-

zolásokat! Milyen képet sugallnak:
a szenvedő, magát feláldozó hősét,
vagy az öntudatos, felelős emberét?
2. Nézz utána, milyen titok tudója volt

Prométheusz! Mit akart tőle megtudni Zeusz?

Peter Paul Rubens – Frans Snyders:
A leláncolt Prométheusz (1611–1618)
Philadelphia Museum of Art,
Philadelphia
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A mitológiai történetek
csoportosítása
A görög mitológia természetesen nemcsak a világ, az istenek és az emberek keletkezéséről szól, hanem szinte minden olyan témáról, amely
a kezdetektől foglalkoztatja az emberiséget. A mitológiai történetek
emberi testben ábrázolják az isteneket, emberi tulajdonságokkal bírnak,
emberi viszonyrendszer fűzi őket egymáshoz és a halandókhoz is.
Így érthető, hogy megjelenik a mítoszokban a szerelem, a féltékenység,
a hősiesség vagy akár az alkotás vágya, és természetesen a halál problémáját is felfedezhetjük bennük.
Csoportosíthatjuk a mitológiai történeteket tematikai, motivikus
és szerkezeti szempontból.
Tematikailag megkülönböztetünk teremtésmítoszokat, melyek
témája a világ keletkezése, az ember születése, teremtése, és pusztulásmítoszokat, amelyek arról szólnak, hogy a bűnösöket miképpen
büntetik az istenek. De a mítoszok témája lehet természeti jelenség,
állatfajok, növények, állapotok, szokások, mesterségek létrejöttének
magyarázata is.
A motívumok szempontjából beszélhetünk vándormotívumokra (alaptéma, mely kisebb-nagyobb eltérésekkel bukkan fel számos
nemzeti irodalomban) és a különböző kultúrák sajátos motívumaira, jelképeire épülő mítoszokról.
Szerkezeti szempontból megkülönböztetünk különálló, illetve
történetfüzérekből, egymással összefüggő történetekből álló mítoszokat, pl. közös a helyszín vagy ugyanaz a főhős szerepel bennük.

Történetek a görög mitológiából
HERMÉSZ, DIONÜSZOSZ ÉS HÉRAKLÉSZ – ZEUSZ FIAI

Bertel Thorvaldsen:
Mercurius (Hermész)
Argus megölésére készül
(1818)
Thorvaldsens Museum,
Koppenhága
60

Mindhárman Zeusz gyermekei, ám nem Hérától születtek. A csapodár
természetű Zeusz szívesen környékezett meg istennőket, halandókat,
így számtalan gyermeke született, akiket legtöbbször alakot váltva
(bika, hattyú stb.) nemzett.
Hermész édesanyja Maia nimfa volt, aki egy barlangban szülte meg
fiát. Hermész már pár órás csecsemőként is pólyájából kiszabadulva
furfangosan elhajtotta Apollón csordáját, majd a bosszús istent a maga
készítette lanttal kárpótolta. Apollón közbenjárásával olümposzi isten
lett Hermész, az istenek hírnöke. Mindemellett a találékonyság,
a furfang, a tolvajok és kereskedők istene, de az úton lévők is hozzá
AZ IRODALOM ŐSI FORMÁI. MÁGIA, MÍTOSZ, MITOLÓGIA
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fohászkodhatnak. Jellemző ismertetőjegye a Zeusztól kapott fehér
szalagokkal díszített hírnöki pálca, amelyet mint Zeusz jelképét mindenkinek kötelessége tisztelni. Kerek kalapja védelmezi az esőtől, szárnyas aranysaruja pedig odarepíti, ahová szeretné. Hádész, az alvilág ura
hírnökének is szerződtette. Az volt a feladata, hogy aranybotját a haldoklók szemére téve szelíden elszólítsa őket az élők közül. Az emberi
és az isteni szféra közötti közvetítő tehát Hermész.
Dionüszosz anyját Zeusz halandó képében csábította el. Héra fél- Bertel Thorvaldsen
– Rasmus Andersen:
tékenységében rávette Szemelét, kérje meg Zeuszt, hogy teljes valójá- Mercurius (Hermész)
ban fedje fel magát előtte. Ez így is történt, addig sírt és rimánkodott elviszi Bacchust
Szemelé, míg Zeusz teljes isteni fenségében jelent meg. Ám a vil- (Dionüszoszt) Szemelé
lámcsapás megölte a várandós fiatal lányt, de a magzatot Hermész nővérének, Inónak
(1809–1889)
megmentette, s az még három hónapig Zeusz combjában növekedett. Thorvaldsens Museum,
Dionüszosz így nyerte el a ,,kétszer született” elnevezést. Fején Koppenhága
szarvakkal és kígyókból álló koszorúval született. Dionüszosz
a bor és mámor istene. Kíséretével együtt mindenütt terjeszti
adományát, a bort. Dionüszosz szent növényei a szőlő és a borostyán, szent állata a tigris és a párduc volt. Jelképe a tobozban végződő
szüreti bot, a thürszosz. (Egy évben többször is volt vidám ünnepe
az istenségnek, s ebből a Dionüszosz-kultuszból bontakozik ki majd a
görög színjátszás.)
Héraklész talán a legismertebb mitológiai alak. Anyját, az argoszi királynét Zeusz a férje alakjába bújva csábította el. Megígérte az
asszonynak, hogy fia hatalmas király lesz. Mihelyt Héraklész megszületett, Héra rögtön üldözni kezdte. Hermész – Zeusz megbízásából –
a csecsemő Héraklészt az Olümposzra vitte, ahol Zeusz alvó felesége
keblére tette, azt remélve, Héra tejétől lesz halhatatlan a gyermek. De
az istenek anyja felébredt, dühösen eltaszította magától a fiúcskát, közben egy tejsugár az égre csapódott, a görögök szerint ebből keletkezett
az égen a Tejút. Héra bosszúvágya nem szűnt
meg, később kígyókat küldött a csecsemőhöz,
de a kis Héraklész torkon ragadta a két kígyót, és megfojtotta őket. Héraklész anyja ekkor a leghíresebb jóshoz fordult, hogy megtudja, minek az előjele a kígyók megölése.
A jós azt felelte, hogy a kisfiú legyőzhetetlen hőssé serdül, és tizenkét próba elvégzése után az istenek közé emelkedik. Héraklész
sem kerülhette el a sorsát. A próbatételek között szerepelt nagy erejű vadállatok, ijesztő
szörnyek legyőzése. Ilyen volt például a Nemea erdejében élő hatalmas oroszlán puszta Pieter van der Werff: A gyermek Hercules (Héraklész)
kézzel való megölése. A hős megnyúzta az a kígyóval (1702–1722 körül) Rijksmuseum, Amszterdam
TOVÁBBI SZEMELVÉNYEK A GÖRÖG MITOLÓGIÁBÓL
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Hercules (Héraklész)
bronzszobrocskája
Lüszipposz
Kr. e. 4. századi szobrának
Kr. u. 1. századi másolata
J. Paul Getty Museum,
Los Angeles

oroszlánt, és a bőrét köpenyként a hátára terítette. Ettől kezdve mindenki tudta, hogy az oroszlánbőrös, olajfa husángos óriás nem
más, mint Héraklész. Sikeresen végzett a kilencfejű tengeri szörnnyel,
a Hüdrával is. De próbatételei között nemcsak a rettenetes erejére,
hanem a türelmére, az eszére vagy a csalafintaságára is szüksége
volt. Hiszen közel egy álló évig üldözte Artemisz istennő bronzpatájú,
szájából tüzet lövellő szarvasát, míg élve be tudta fogni.
Héra elrejtett aranyalmáinak megszerzésekor is az eszét és
a furfangját használta. Hiszen először azt sem tudta, hol keresse az
örök ifjúság és halhatatlanság aranyalmáit, amelyeket még Héra kapott
az esküvője alkalmából Gaiától. Bolyongása során a Kaukázusban rátalált a sziklához láncolt Prométheuszra. Megölte a Prométheuszt
kínzó keselyűt (más mítoszvariációban sast), ezzel kiszabadította a
Zeusz által rászabott büntetésből a titánt. Hálából azt a jótanácsot kapta, hogy ne maga menjen a Heszperidák kertjébe az almákért, hanem
munkájához kérje Atlasz segítségét, hiszen az ő lányai, a három Heszperisz őrizte azokat egy hatalmas kígyó társaságában. Héraklész felkereste Atlaszt, aki vállán tartotta az égboltot, és felajánlotta neki, hogy
addig ő helyettesíti, amíg elmegy az aranyalmákért. Arra azonban nem
számított, hogy az almákat elhozó Atlasz meggondolja magát, és nem
akarja visszavenni vállára az eget. Héraklész látszólag belenyugodott a
helyzetbe, de kérte, hogy segítsen neki kényelmesebben tartani az égboltot. Amint a súly visszakerült Atlasz hátára, Héraklész felkapta az
almákat, és kereket oldott. A minden megpróbáltatáson felülemelkedő, hatalmas erejű Héraklészt az ember képzelete és vágya
szülte, hogy túllépjen önmaga korlátain.
DAIDALOSZ ÉS IKAROSZ TÖRTÉNETE
A mítosz a krétai mondakör része. Nagyon sok kérdést vet fel ez a
halandó emberekről szóló történet. Tekinthetjük a művészettel foglalkozó mítosznak, hiszen a szöveg hangsúlyozza, hogy a szó akkori értelmében Daidalosz művész, alkotó ember. Nemcsak a labirintus
megépítőjeként tarthatjuk művésznek, hanem abban a tekintetben is,
ahogy megfigyeli a természetet, ahogyan rájön a repülés titkára.

Ismeretlen rajzoló –
Heinrich Aldegrever:
Hercules (Héraklész) és
Atlasz (1550) Rijksmuseum, Amszterdam

FELADAT

Héraklész alakja a római mitológiában Herculesként él tovább. Nézz utána, milyen filmek, számítógépes játékok épülnek az ő legendás erejére! Tekinthetjük-e a ma népszerű Superman elődjének?
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Daidalosz tulajdonképpen rab, és találékonysága révén próbál megszabadulni. A levegőbe emelkedve akarja elhagyni a szigetet, ezért szárnyakat készít. Munkájának részletes elbeszélésében a mesterségek
iránti tisztelet is kifejeződik. Találmányával azonban Daidalosz akaratlanul is fia halálát okozza. Ikarosz ugyanis nem fogadja meg az apai
tanácsot, túllépi a mértéket, ezért a mélybe zuhan.
Ikarosz sorsa jelképes: a magasba vágyó és elbukó ember
története, mely az ember repülés utáni ősi vágyát is kifejezi. Az apa
fájdalma mellett érezzük lelkifurdalását is, magát hibáztatja gyermeke
sorsáért. „Mindig középre tarts! (…) A középen haladj, nem kell a csillagokat
sem vizsgálnod, hogy tájékozódj, elég, ha engemet követsz” – figyelmezteti
fiát Daidalosz, de Ikarosz nem fogad szót. Ikarosz partra sodort holttestét Héraklész találta meg, és eltemette. Daidalosz ezért hálából életnagyságú szobrot faragott róla.

MINÓTAUROSZ – A MÍTOSZOK LEGENDÁS ÁLLATA
A görög mitológia leghíresebb szörnyeÉrdekesség, hogy Minosz király palotájának romjait
tege a Minótaurosz, aki félig ember,
megtalálták, azonban a labirintust sosem. A palota hafélig bika, s a Kréta szigetén épült labitalmas mérete, számtalan terme, folyosója arra enged
rintus mélyén élt. Születésének története
következtetni, hogy talán maga a palota volt a labirinelképesztő. Történt ugyanis, hogy Kréta
tus legendájának alapja.
trónjáért Minosz király és a testvérei
küzdöttek. Minosz fohászkodottt Poszeidónhoz, hogy küldjön egy hófehér bikát
annak jeléül, hogy ő lesz a király. Ez
meg is történt, de Minosz nem áldozta fel a bikát Poszeidón tiszteletére,
inkább megtartotta a szépsége miatt.
A tengerek istene azzal büntette meg a
királyt, hogy átkot szórt a feleségére, aki
megbolondult, és beleszeretett a fehér
bikába. Mindent megtett azért, hogy a
szerelem beteljesedjen. A frigyből egy
szörnyeteg, bikafejű ember született, aki
a Minótaurosz nevet kapta (Minosz bikája). A krétai királyné egy ideig dajkálta és
nevelte gyermekét, ám amikor már kezelhetetlenné vált, Minosz – a delphoi jósda látnokainak javaslatára –
megparancsolta Daidalosznak, hogy építsen egy hatalmas labirintust,
ahová bezárhatják a szörnyeteget.

TOVÁBBI SZEMELVÉNYEK A GÖRÖG MITOLÓGIÁBÓL
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FELADAT

Az írók fantáziáját foglalkoztatja a modern mitológia megteremtése, a mítoszok a mai irodalomnak (filmnek) is jellemző kifejezésmódjai. Modern mítosz J. R. R. Tolkien A Gyűrűk Ura című műve,
J. K. Rowling Harry Potter regényei, de mitologikusnak tekinthető a Star Wars univerzum is. Keress
olyan állatokat a fentebb említett művekből (filmadaptációjukból), amelyek párhuzamba állíthatók az ókori mítoszok legendás lényeivel!

THÉSZEUSZ ÉS ARIADNÉ

Domenico Tiepolo: Bacchus (Dionüszosz) és Ariadné
(1743–1745 körül) National Gallery of Art, Washington

Mi mindent szimbolizál a labirintus?
A görög szó a folyosók bonyolult rendszerét jelenti.
Útvesztő, mert olyan utakon kell végighaladni, amelyek gyakran elvezetnek a
céltól, és nem látható, hogy
van-e folytatásuk vagy zárt
a végük. Ezért a labirintus
kiválóan alkalmas arra,
hogy a célokhoz vezető
utak erőfeszítését vagy az
útkeresést szimbolizálja.
Esetleg éppen az eltévelyedést fizikai vagy lelki értelemben. A kora középkorban a kereszténységben a
labirintus a tudatlanság ös-

64

Nemcsak Zeusznak, hanem a világrenden
osztozó testvéreinek is vannak gyerekei.
Thészeusz Poszeidónnak, a tenger istenének a fia, aki azonban az athéni királynál
nevelkedik. A görög mítosz szerint Athén
városát kemény adó sújtja: kilencévenként hét ifjút és hét szüzet kell Krétára küldenie, ahol a labirintusban biztos halál vár
rájuk, a bikafejű szörny megeszi őket. Thészeusz, athéni ifjú, önként jelentkezik,
hogy szembeszálljon a labirintusban élő
szörnnyel, Minótaurosszal. Minosz király
lánya, Ariadné meglátva Thészeuszt, szerelemre lobban iránta. A labirintust legjobban ismerő Daidalosz elárulta Ariadnénak,
hogyan segíthet szerelmén: Thészeusz kötöz-

vényévé és a bűnös tévelygés kifejezőjévé vált. A katedrálisokban is egyre gyakrabban jelent meg a labirintus ábrája, mozaikokból kirakva. Később hatalmas
divatja lett annak, hogy élő zöldekből építsenek labirintusokat a kertekben.
A 20. században pedig a
filmekben is sokszor találkozunk labirintussal, különösen veszélyes helyzetekkel
összekapcsolva. A Ragyogás
című thrillerben egy hóból
készült labirintus a rémisztő
események egyik fontos
színhelye.

Labirintus
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zön fonalat a labirintus bejáratához, s amint halad befelé, engedje szépen maga után. Ha pedig megölte az emberevőt, a fonal visszavezeti, könnyen kitalál majd. A Thészeuszba szerelmes Ariadné a tanács továbbadásával elárulta féltestvérét. Igaz, ezzel sok ártatlan embert
megmentett. Még a jó szándékkal elkövetett bűn is – márpedig a testvérárulás az – bűnhődéssel jár. Thészeusz magával vitte hajóján a krétai
királylányt. De szerelmük nem teljesedett be, egy szigeten hagyva
őt az éjszaka leple alatt elhajózott. Egy másik változatban Dionüszosz
isten követelte magának Ariadnét, s Thészeusznak el kellett hagynia.
Miután Thészeusz eltávozott – akár hűtlenségből, akár kényszerűségből –, Dionüszosz eljött menyasszonyáért.

Dionüszosz és Ariadné
Dél-itáliai váza töredéke
(Kr. e. 350 körül)
J. Paul Getty Museum,
Los Angeles

sára, hanem az istenszobor őrzésére épült. Az oltár különálló egységet képezett, sokszor hatalmas
A mitológia a művészet legméretű volt. A görögségre
erősebb ihlető forrása, nemjellemző antropomorfizcsak a legkorábbi irodalmi
mus megfigyelhető a
alkotásokban, színjátszástemplomok oszlopaiban
ban jelenik meg, hanem
is: a legelső és legegyszea szobrászatban, festészetrűbb oszlop a dór, ez férben, a zenében, sőt bizofias, robusztus hatást kelt.
nyos értelemben az építéA férfitest arányai szerint
szetben is.
készült, lábazat nélkül, törA görög ember számára
zsét vájatsor tagolja. A jón
természetes volt, hogy isteoszlop a női test arányai
neit ábrázolta, kőbe öntötte
szerint épül fel, több sor
vagy lefestette. Az antropokörbefutó barázdából álló
morf szemlélet itt is érvényelábazata van, kecsesebb
sült, az emberi test arányait
törzsű, az oszlopfőt csigakövették az alkotások. A gö- Giovanni Battista Piranesi: Korinthoszi
vonalak díszítik. A legdírög szobrok nagy részét mér- oszloprend (1756–1757)
szesebb a korinthoszi oszték, harmónia és egyszerű- Rijksmuseum, Amszterdam
lop, melynek oszlopfője
ség jellemezte, akár istent,
akantuszlevelekből áll. A homlokzatokon a
akár halandó embert ábrázolt. Egy részük rókésőbbi korokban is sokszor emberi alakot
mai másolatban maradt ránk.
ábrázoló szoboralak szerepel oszlop helyett;
Ugyanígy a festészeti alkotások nagy réa férfi az atlasz, a női a kariatida. A képzőműszét is római másolatból ismerjük. Kivételt kévészetben az ókortól a 21. századig számpeznek a festett vázák, amelyek vagy fekete,
talan olyan alkotást találhatunk, amely mivagy vörös alakokkal mutatják be a görög élet
tológiai témát dolgoz fel. Különösen a
és mitológia egy-egy jelenetét.
reneszánsz kora és a 18. század gazdag
A görög építészet feladatait is a vallás alailyen témájú festményekben, szobrokban, hikította. A templom nem tömegek befogadáA GÖRÖG MITOLÓGIA ÉS
A MŰVÉSZETEK
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azt, hogy mindörökre elveszíszen mindkét korszak ihlető
tette feleségét.
forrásként tekintett a görög
A mítosz mondanivalója
kultúrára. A reneszánsz műkettős: a művészet csodálatos
vész, Botticelli Vénusz születése
hatalom, még az isteneket is
vagy a Primavera című festmémeg tudja győzni, de az embert
nyei a görögök szépségkultuesendősége miatt a túlvilági haszát és harmónia iránti vágyát
talmak mégis legyőzik.
idézik meg. A festményeken
látható nőalakok – elsősorban
Szomorú történetüket Vergia tenger habjaiból születő Aphlius és Ovidius óta is sokan felrodite/Venus – hosszú időre
dolgozták, például az amerikai
meghatározták a női szépségdrámaíró, Tennessee Williams
ideált.
vagy Weöres Sándor. A zenei
Sok olyan mitológiai törté- Strobl Alajos: Kariatidák
feldolgozások közül kiemelkedő
net él tovább az irodalomban, a budapesti WahrmannMonteverdi és Gluck operája,
művészetekben, ami a szere- palota bejáratánál (1882)
Igor Sztravinszkij pedig balettet
lemről, illetve a szeretett szeálmodott a történethez.
mély elvesztéséről, a gyászról szól. Ilyen
De ugyanígy népszerű téma az irodalompéldául Orpheusz és Eurüdiké története.
ban és a képzőművészetben a Danaidák törA csodálatos lantos Orpheusz Ámor segítséténete, valamint az önimádó Narcisszosz kigével alászáll az alvilágba, hogy visszahozza
rályfi alakja.
tragikusan elhunyt kedvesét.
Azt reméli, hogy énekével képes lesz meggyőzni az isteneket és elengedik a szerelmét.
Így is történik, elbűvölő énekével lenyűgözte az alvilág hatalmasságait.
Próbálkozása, hogy feleségét művészetével kiszakítsa a
holtak birodalmából, mégis hiábavaló, hiszen a legutolsó pillanatban vágya legyőzi. Nem tudja betartani az istenek kérését,
hogy ne nézzen hátra, miközben Eurüdikét a fénybe kíséri.
Pillantása Eurüdikére egyszerre Kariatidák az Erekhtheion épületén (Kr. e. 421–406)
jelenti olthatatlan szerelmét és az athéni Akropoliszon

FELADATOK
1. Nézz utána, milyen irodalmi alkotásokban jelennek meg a szövegben említett alakok!
2. A görög mitológia számtalan szólás alapját is képezi. Mit jelent a sziszifuszi munka, a tanta-

loszi kín, árgus szemekkel figyel, gordiuszi csomó?
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EGYÉB TEREMTÉSMÍTOSZOK
Minden nép őriz olyan történeteket, amelyek a világ keletkezését vagy
az emberi faj megjelenését magyarázzák, és alapvető azonosságokat, ősképzeteket, vándormotívumokat tartalmaznak. A világ kialakulását az
istenek nászából eredeztetik, tökéletesedése pedig az istenek harca révén
valósul meg. A világrend egyik fontos eleme az ember megjelenése
a földön, akit minden esetben az istenek teremtményének tartanak,
s feladata az istenek szolgálata.

A babiloni teremtésmítosz
Ezek a vándormotívumok kimutathatók
a Assur-ban-apli asszír uralkodó ninivei
könyvtárában tizenkét ékírásos agyagtáblán fennmaradt sumer-akkád nyelvű babiloni teremtéstörténetben is. Az
akkád hagyomány szerint az első istennemzedék ellen támadó fiatalabb istenségek először győzedelmeskedtek, de
azután a régi istenek által nemzett szörnyektől visszarettentek. Végül az egymással harcoló istenek között Marduk

Ékírás

Dombormű II. Assur-nászir-apli asszír király palotájából (Kr. e. 883–859 körül)
Metropolitan Museum of Art, New York
A BABILONI TEREMTÉSMÍTOSZ
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lesz a főisten, s fejezi be a teremtést az ember, Lulla megalkotásával. Az
első embert az egyik viszályt szító isten, Kingu véréből és agyagból
gyúrja Marduk össze.
PUSZTULÁSTÖRTÉNET A GILGAMES EPOSZBÓL

Gilgames feltételezett
ábrázolása Dúr-Sarrukínból (Kr. e. 713–706)
Louvre, Párizs

Amint említettük már, a teremtéstörténetek mellett nagyon gyakoriak
azok a mítoszok, amelyek a vétkes emberiség megbüntetéséről szólnak.
Ezeket pusztulásmítoszoknak nevezzük. Ilyen történetet olvashatunk
Uruk város királyának, Gilgamesnek az életét bemutató eposzban is,
amelyet az emberiség első epikus művének tekintünk. Az eposz Gilgames hőstetteinek története, akit úgy ábrázolnak, mint kétharmad részben istent, egyharmad részben embert. Az eposzban megjelenő kérdések
között az egyik legfontosabb, hogyan szerezhetné meg Gilgames az örök
élet titkát. Elhatározza, hogy megkeresi egyik ősét, Um-napistit (neve
jelentése: rálelt az életre), az özönvíz túlélőjét, aki az istenekkel együtt halhatatlanságot kapott. Gilgames végül megtalálta Um-napistit, aki szerint az öröklét isteni pártfogó nélkül elérhetetlen. Ezt az állítását alátámasztandó meséli el az özönvíztörténetet, mely akkor kezdődött,
amikor még királyként egyedül neki, az uralkodónak súgta meg Enki istenség, hogy miről határoztak az istenek. Az ékírásos szöveg Vízözöntáblaként ismert XI. táblája szerint Um-napisti beszámol azokról az utasításokról, amiket a vízözönnel kapcsolatban kapott: „Építs hajót, helyezz
rá faházat, vesd el a gazdagságot, keresd az életet, vesd meg a birtokot, mentsd
meg az életedet! Gyűjtsél hajódba magvakat, mindenneműt!” Ugyanazt a tanácsot láthatjuk ebben a történetben is, mint majd a Bibliában: bárkaépítéssel és az állatok megmenekítésével saját maga és családja számára egy új
kezdetet teremthet a kiválasztott. Um-napisti magával vitte azokat
is, akik segítettek neki a bárka építésében. Um-napisti nem adhatott
Gilgamesnek halhatatlanságot, aki csalódottan tért vissza Urukba,
de megérti az örök törvényt, neki is el kell viselnie a halált.

FELADATOK
1. Válaszold meg a szöveggyűjteményben található részlet alapján, mit tudunk meg a Gilgames

eposzban a vízözönről, a mítoszok vándortoposzáról!
– Hogyan szerez tudomást Um-napisti a vízözönről?
– Milyen utasításokat kap az istenektől a túléléshez?
– Mi okozza a vízözönt, és meddig tart?
– Hogyan tudja meg Um-napisti, hogy vége a vízözönnek?
– Mi lesz a jutalma?
2. Gilgames több tanácsot is kap mitikus ősétől arra vonatkozóan, hogyan változtathatná meg
a természet rendjét és válhatna teljesen isteni lénnyé. Mit gondolsz, miért nem sikerül a próbákat kiállnia a főhősnek?
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78–138.

3.

A görög irodalom
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AZ EPIKA SZÜLETÉSE
A homéroszi eposzok

Ismeretlen flamand (?)
festő: Homérosz (1639)
Walters Art Museum,
Baltimore

genealógia: származástan; leszármazás, nemzedékek rendje, családfa

Az európai irodalom kezdetét két hatalmas epikus költemény jelzi: az
Iliász és az Odüsszeia. Az ókori hagyomány – több más jellegű alkotás
mellett – mindkét eposz költőjének Homéroszt tartotta.
A homéroszi eposzok valószínűleg a Kr. e. 8. században keletkezhettek. Kétségtelen, hogy az Iliász és az Odüsszeia előtt is létezett görög epika. Magát az írásbeliséget évezredek szóhagyománya előzte
meg, s az ismeretlen énekmondók sok-sok nemzedéke tartotta fenn,
adta tovább az arisztokrata családok őseiről szóló ún. genealógiai énekeket. Ezek voltak a homéroszi eposzok legfontosabb műfaji előzményei. Az Iliász és az Odüsszeia nem ezeknek a genealógiai énekeknek
laza egybefűzéséből állt össze, mint ahogy régebben, a romantika korában gondolták. Kizárja ennek lehetőségét mindenekelőtt a két eposz
tudatosan felépített szerkezete, az, hogy soha nem beszélt műnyelven
szólalnak meg, mely több görög dialektusból született. Ezeket az eposzokat királyi és arisztokrata udvarokban rapszódoszok, görög énekmondók adták elő, akik nem rögtönözhettek. A memorizálást segítette
az újszerű versforma, a hexameter. Ezek alapján feltételezhetjük, hogy
az eposzok szerzője/szerzői tudatosan alkotó költő/költők voltak.
A homéroszi kérdés ■ A homéroszi kérdés három kérdést foglal magába: 1. Létezett-e Homérosz? 2. Ő írta-e mind a két eposzt? 3. Ha nem
ő írta mindkettőt, melyiket írta ő? Nem tudjuk biztosan, hogy létezett-e
Homérosz. A ,,Homérosz” név költőt jelent, és már az antikvitásban
fogalommá magasztosult. Vak költőként ábrázolják, hiszen a görögök
hite szerint a vak ember az istenekkel kapcsolatba kerülhetett, ihletet,
tudást kaphatott tőlük. Hét polisz➊ versengett azért, hogy magát Homérosz szülőhelyének mondhassa. A második kérdésre az irodalomtudomány mai állása szerint az a válasz, hogy nem írhatta őket egy költő,
mivel a két eposz ember- és világképe legalább egy emberöltőnyi időbeli
távolságról vall. Bár mindkét eposzt nem írhatta egy ember, az irodalmi
hagyomány mind a két művet Homéroszhoz köti, mivel már az antikvitásban is így tartották őket számon.

➊ Egy görög hexameter szerint „hét város” versengett Homérosz szülőhelyéért:

⎯ ∪ ∪ ⏐ ⎯ ∪ ∪⏐⎯ ∪ ∪⏐ ⎯ ∪∪ ⏐ ⎯ ∪ ∪⏐ ⎯ ⎯
„Szmürna, Rodosz, Kolophón, Szalamisz, Kiosz, Argosz, Athénai.”
Más feljegyzések szerint húszra tehető a vetélkedő városok száma.
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A TRÓJAI MONDAKÖR
Mindkét eposz története a trójai mondakörhöz kapcsolódik. Sok-sok színes monda szólt
egy ősrégi, tíz évig tartó nagy háborúról,
melyet valaha a görögök a kis-ázsiai Trója ellen vívtak.➊
A rengeteg emberi szenvedést okozó trójai háború mitikus oka két isteni nászra, házasságra vezethető vissza. Tündareósz király
feleségét, Lédát, Zeusz hattyú alakjában csábította el, és Léda két hattyútojást hozott a
világra. Az egyik tojásból Helené és Klütaimnésztra, a másikból a két ﬁú, Kasztór és
Polüdeukész kelt ki. Helené Zeusz leánya volt
– isteni származására vallott csodálatos szépsége –, Klütaimnésztra pedig a halandó Tündareósz királyé. Az ikernővéreket két testvér
vette feleségül. Helené a spártai király, Menelaósz, Klütaimnésztra pedig Agamemnón
– Mükéné királya – hitvese lett.
A másik isteni házasság oka a Végzetnek
az a döntése volt, melyet a bilincseitől megszabadult Prométheusz árult el az ezüstlábú
Thetisz istennőnek. A híres jóslat szerint akárkinek lesz is felesége Thetisz, hős és nagysze-

Attikai amfora Parisz ítéletének ábrázolásával
(Kr. e. 540–530 körül)
Metropolitan Museum of Art, New York

rű ﬁa születik, aki sokkal nagyobb és dicsőbb
lesz apjánál. Zeusz éppen ebben az időben
gondolt arra, hogy a gyönyörű tengeri istennőt veszi feleségül. A Végzet döntésének ismeretében Zeusz – apjának, Kronosznak a
sorsán okulva – kénytelen-kelletlen megváltoztatta szándékát, s elhatározta, hogy Thetiszt csak földi halandóhoz adja feleségül.
Az istenek által kiválasztott férj Péleusz
volt, a mürmidónok hős királya. A lakodalmi
ünnepségen, melyet a Pélion ormán, a bölcs
Kheirón kentaur (félig ember, félig ló) barlangjában tartottak, megjelentek az olümposzi istenek is. Gazdag ajándékokkal vigasztalták Thetiszt halandó férjéért. Csak Erisz,
a viszály istennője hiányzott a vendégseregből, őt ugyanis nem hívták meg. Ezért boszszúból egy, a Heszperiszek kertjéből szerzett
aranyalmát gurított az ünneplők közé ezzel
a felirattal: „A legszebbnek!” Három istennő:
Héra (ekkor már Zeusz felesége), Pallasz
Athéné és Aphrodité civakodott Erisz baljós
ajándékáért. Zeusz Pariszt, a trójai királyfit
kérte fel döntőbírónak, ő pedig Aphroditének ítélte az aranyalmát. A szerelem istennője ugyanis a világ legszebb asszonyát, Helenét ígérte neki jutalmul. Héra és Pallasz
Athéné hiúsága soha nem tudta elfelejteni a
Parisztól elszenvedett sértést, s mindketten
a trójai nép esküdt ellenségei lettek, míg
Aphrodité a későbbi nagy háborúban a trójaiakat támogatta.
Parisznak sikerült megszöktetnie Helenét
Spártából, s magával vitte a királyi kincseket
is. A görögök saját nemzeti büszkeségük sérelmének tartották az asszonyrablást, s az
egyesített görög törzsek Agamemnón fővezérlete alatt tízéves elkeseredett háborút
vívtak Trója ellen. A várost végül is csak
Odüsszeusz furfangos cselével (trójai faló)
tudták elfoglalni és elpusztítani.

➊ Trója görög neve: Ílion, Íliosz.

A HOMÉROSZI EPOSZOK
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Így szépítette meg a monda s nemesítette
lovagias megtorlássá azt a Trója ellen indított
gyarmatosító hadjáratot, melyet a kutatások
szerint a peloponnészoszi királyok valószínűleg a Kr. e. 13. század végén vezettek a KisÁzsia északnyugati csücskén épült ősrégi város meghódítására.
Beteljesedett Prométheusz jóslata is: Thetisz fia, Akhilleusz valóban sokkal dicsőbb lett
apjánál. Ő volt a trójai háború legbátrabb,
erőben és hősiességben mindenki mást megelőző katonája.
A trójai mondakör – mint minden mítosz –
rendkívül szerteágazó, és sok részmondából
tevődik össze. A különböző irodalmi feldolgozások újabb és újabb változatot jelentenek,
hiszen minden alkotó saját elképzelése, értelmezése és célja érdekében alakítja a hajdani
történetet.
A trójai mondakörnek van egy olyan változata is, mely Helené ártatlanságát és tiszta-

ságát kívánta megőrizni. Eszerint Parisz nem
Menelaósz feleségét szökteti meg, hanem
annak csupán egy hasonmását, akit Héra teremtett, hogy megmentse a királynét. Az igazi Helenét Hermész vezeti el Egyiptom földjére, Próteusz király palotájába. S bár a király
fia, Theoklümenosz – Próteusz halála után –
erőszakkal akarja feleségül venni, Helenének
Menelaósszal együtt – akit hazafelé tartó útja során hajótörés következtében Egyiptom
földjére vetett az ár – sikerült megszöknie és
hazatérnie Spártába.➊

➊ A mítosznak ezt a változatát dolgozta fel Euripidész (Kr. e. 480–406) Helené című drámájában. Ez a mű és maga Euripidész is azt bizonyítja, hogy a görögök legdicsőbbnek tartott
háborúja értelmetlen volt, egy árnyképért folyt
csupán, és a régi értékek semmivé foszlottak.

FELADAT

Az egykori Trója ma a világörökség része. A feltárást amerikai, török és német régészek végzik,
munkájuk nyomán régészeti park és múzeum létesül.
Mikor kezdődött Trója feltárása? Kinek a nevéhez fűződik? Nézzetek utána!

Trójai ásatások
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Iliász
A két homéroszi eposz közül az Iliász a korábbi; a trójai háború után
kb. 500 évvel, Kr. e. a 8. században alkotta meg költője a szóban hagyományozott mondaanyag felhasználásával.
Az Iliász – az „Ílionról szóló ének” – címével ellentétben nem a trójai
háború egészének történetét mondja el. Homérosz a trójai mondakör eseménysorozatából tudatos költői leleménnyel csupán egyetlen
– s a várostrom szempontjából nem is sorsdöntő – történetet emel ki,
s utalások, célzások formájában e körül az esemény körül felvillantja az
előzményeket, és sejteti a jövendőt is.➊
A 15700 hexameterből, 24 énekből (fejezet➊ A költői szerkesztésnek ezt a módszerét nagyra értékelte a római Horatius (horáciusz) is Ars
ből) álló hősköltemény a trójai háború utolsó
poeticájában (arsz poétika). Erényként emelte
esztendejének 52 napjáról szól: Akhilleusz haki, hogy a trójai háború elbeszélése nem „Léda
ragjának okáról, következményeiről és kientojásaitól” (ab ovo gemino), azaz a kezdet kezgesztelődéséről.
detétől indul el, hanem a „dolgok közepébe”
vágva (latinul: in medias res – ejtsd: in mediász
Homérosz az eposzírás múzsájához, Kalliorész) mindig a cél felé tör.
péhoz intézett fohász, segélykérés (invokáció) után tömören megjelöli költeményének tárgyát (propozíció: témamegjelölés).
Akhilleusz „vészes haragja” azért válhatott eposzi témává, mert „sok ezer kínt szerzett minden
akhájnak”, s a görög sereget már-már végveszélybe sodorta. A hétsornyi bevezetés (expozíció) már összekapcsolja az emberi és az
isteni világot: Akhilleusz haragját mint a tragédiasorozat közvetlen okát, és Zeusz akaratát,
mint az események legfontosabb irányítóját.
Bertel Thorvaldsen
Trója ostromának tizedik évében Apollón – papjának megsértése – Georg Christian Freund:
miatt – dögvészt bocsát a görög seregre. Akhilleusz a vezérek gyűlésén Akhilleusz és Briszéisz
erélyesen követeli, hogy Agamemnón, a fővezér adja vissza a papnak ra- (1803/1865)
Thorvaldsens Museum,
bul ejtett leányát, s fogadja el érte a gazdag váltságdíjat. Agamemnón Koppenhága
azonban dühvel támad Akhilleuszra, és cserébe az ő zsákmányát, szeretett és szerelmes rabnőjét, Briszéiszt erőszakkal elveszi tőle. A megalázott és vérig sértett hős haragjában megtagadja a részvételt a további
harcban mindaddig, míg megfelelő elégtételt nem kap. Kérésére anyja,
Thetisz istennő kieszközli Zeusztól, hogy a görögöket vereségek érjék,
hadd lássa a fővezér, mire megy Akhilleusz nélkül.
Az eposz ettől kezdve egyenes vonalú, kronologikus sorrendben
adja elő az eseményeket. Bár a háború tizedik évében járunk, Homérosz
művészi céljai érdekében – hogy a legnagyobb hősöket, a seregeket irá- kronológia: az eseményító vezéreket cselekvés közben mutassa be – felhasznál néhány nehe- nyek időrendi egymászen hihető epizódot is. Nem valószínű ugyanis, hogy a két leginkább utánja
ILIÁSZ
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érdekelt fél, Parisz és Menelaósz párviadalára, mely a szerződés értelmében
eldöntötte volna a két nép közti vitát,
csak az utolsó évben került volna sor.
Vagy az, hogy a csatákat a bástyafalon
szemlélő Priamosznak, Trója királyának Helené csak most mutatta meg
Agamemnónt, Odüsszeuszt, Aiaszt s
a többi görög vezért.
Bertel Thorvaldsen:
Menelaósz
és
Parisz
pár
vi
a
da
la
a trójaiak hitszegése miatt nem hoz
Priamosz elkéri
döntést, ezért a két seregnek nyílt harchoz kell folyamodnia. Egyelőre
Akhilleusztól Hektór holttestét (1815/1868–1870)
győz a görögség, s a véres csatákban Diomédész hősiessége átmenetileg
Thorvaldsens Museum,
ellensúlyozni tudja Akhilleusz távollétét. Végül mégiscsak beteljesedik
Koppenhága
Zeusz akarata: Hektór trójai királyﬁ vezetésével az ellenség már a görög
tábort ostromolja. Heves harcok után beveszik a tábor körül épített
erődöt, s Hektór már tűzcsóvát dob a szélső hajóra, a gályák felgyújtásával veszélyeztetve a görögök hazatérését is. Agamemnón most már
kész lenne a bocsánatkérésre, de Akhilleusz csak ahhoz járul hozzá,
hogy barátja, Patroklosz az ő fegyverzetében induljon harcba. Patroklosznak sikerül a trójaiakat visszaszorítani, a városfalig űzve őket, de
ekkor Hektór megöli őt, és elveszi fegyvereit.
Az események menetében fordulatot jelent Patroklosz halála. Legjobb
Az eposzban a legfontosabb esztétikai minőség a fenség:
barátja, gyermekkori társa elvesztése
a szokatlan, már-már emberfeletti nagyságú és intenzitású érték, amely félelmes, fenyegető hatású is lehet. De
miatti szörnyű fájdalmában, mértéktenem hiányzik a tragikum sem, az az értékszerkezet, melylen haragjában Akhilleusz bosszúra
ben hirtelen bekövetkező és visszafordíthatatlan értékkészül, s hajlandó újra bekapcsolódni a
veszteség történik. A nagyszerű emberi tulajdonságokkal
harcba. Anyja kérésére Héphaisztosz
ábrázolt hősök pusztulása erőteljes megrendülést kelt
bennünk, amelyben összefonódik a tisztelet és a részvét
készít számára isteni fegyvereket.
érzése.
Embertelen, az isteneket is megdöbbentő vérengzést visz végbe a trójaiak
között. Végül megöli Hektórt, a trójai királyﬁt, s hogy kielégíthetetlen
bosszúvágyát csillapítsa, még holttestét is meggyalázza. Hektór pusztulásával megpecsételődött Trója sorsa, de Akhilleusz is tudja, hogy rövidesen meg kell halnia.
Az eposz kölcsönös kiengesztelődéssel zárul: a vérszomjas
bosszúvágyat Akhilleuszban legyőzi az emberiesség. Megsajnálja a sátrába jövő agg Priamoszt, kiadja neki ﬁa holttestét, s Hektór temetési
ünnepségére 12 napos fegyverszünetet rendel el.
FELADAT

Olvasmányaid alapján készíts címszavas jellemzést Akhilleuszról!
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AZ ILIÁSZ EMBERESZMÉNYE: AKHILLEUSZ
Az Iliász főhőse, központi alakja nem a fővezér, Agamemnón, hanem
Akhilleusz. Nemcsak lebírhatatlan ereje, bátorsága emeli minden
görög és trójai hős fölé, nem csupán isteni származása, hanem mindenekelőtt a sors látásának és vállalásának az a tudatossága, mely egyedül
neki adatott meg. Anyjától, Thetisztől tudja, hogy két lehetőség, két
emberi magatartás között választhat:
■ Édesanyám, az ezüstlábú Thetisz, isteni asszony,
mondta, hogy engem kettős végzete vár a halálnak.
Hogyha a trójai vár körül itt maradok verekedve,
elvész visszautam, de sosem hervadhat a hírem:
ámde ha megtérek szeretett földjére hazámnak,
elvész nagy hírem, hanem éltem hosszura nyúlik,
és gyorsan nem is ér el végzete már a halálnak.
(IX. 410–416.)

Akhilleusz a hősi halállal megszerzendő hírnevet, a sosem múló halhatatlan dicsőség emberi ideálját választotta a hosszú, békés, de
névtelen, dicstelen élet helyett. A Végzet döntésének ismeretében rohan
a harcba engesztelhetetlen bosszúvágyát kitölteni Hektóron. Az Iliász
legmegrázóbb jelenete, mikor megszólal Akhilleusz két halhatatlan
lova közül az egyik (Zeusz ajándékozta a hős apjának, Péleusznak a két
örök életű lovat), s ﬁgyelmezteti őt hamarosan bekövetkező halálára:
■ Tudd meg, erős Akhileusz, megmentünk mostan a harcból:
mégis, a veszted napja közel van, s nem mi okozzuk,
mert a nagy isten lesz oka és az erőskezü Moira.

Franz von Matsch:
Akhilleusz diadalmenete
(1892)
Achilleion kastély, Korfu

(XIX. 408–410.)

ILIÁSZ
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Moirák: sorsistennők,
az Éjszaka három lánya;
ők fonják és metszik el
az emberi sors fonalát

Akhilleusz gőgös ingerültséggel utasítja rendre a lovat: ő is ismeri
a Moirák és a Végzet döntését, s önként vállalja sorsát a dicsőségért:
■ Mit jósolsz te halált, Xanthosz? Hozzád nem is illik.
Jól tudom azt magam is, hogy a végzetem itten elesni,
messze nagyonszeretett szüleimtől: ámde a harcot
mégse hagyom, míg torkig nem laktatnak a trószok.
(XIX. 420–423.)

Az Iliász szerzőjének világképe némileg túllép már az Akhilleuszban
megtestesült emberideálon: kritikusan szemléli a főhős gyilkos tombolásában fölrémlő ősi kegyetlenséget.
FELADAT

Értelmezd, miért adja ki Hektór holttestét Akhilleusz Priamosznak!

AKHILLEUSZ PAJZSA
Az Iliász egyik leghíresebb része
Akhilleusz pajzsának bemutatása
(XVIII. ének).➊ Nagyszerű művészi
leleménye, hogy elbeszéli a pajzs készítésének történetét, s így megeleveníti a rá remekelt „ideális világot”.
Sokoldalú tevékenységben tárul fel
az ókori emberi élet: az ötrétű pajzsra „Héphaisztosz sok-sok gyönyörű
képet kalapált rá”. Az állóképek mozgalmas jelenetekké válnak: az emberek dolgoznak, vitáznak, harcolnak,
A nagyepikai művekben gyakoriak a mellékesemények. Az
táncolnak, hallatszik a lantok és
ilyen, önmagukban lezárt, némelykor életképszerűen mega fuvolák hol „harsány szava”, hol
rajzolt részleteket, melyek nem viszik ugyan előre a cselekményt, de az írói szándéknak megfelelően fontos szerepük
„csengőszavú” édes zenéje.
van (pl. új vonásokkal gazdagítják a szereplőket), epizóA kovácsisten gyorsan és isteni
doknak nevezzük.
tökéletességgel dolgozik, a pajzs készítésének elbeszélése pedig pergő
menetű életkép- és „novellafüzért” alkot. Nem véletlen, hogy a Kr. e.
12–8. századot a történészek homéroszi kornak nevezik, hiszen
Homérosz eposzaiból, különösen Akhilleusz pajzsának leírásából nagyon sok információt kapunk a görög élet mindennapjairól. A költő
tudatosságára vall, hogy a földi halandók világának csak olyan mozzanatait jeleníti meg, melyek másutt nem szerepelnek az eposzban. Így

➊ Akhilleusz pajzsa nem ún. „mükénéi”, azaz nem takarja el
teljesen a testet, hanem kör alakú. A homéroszi költészet
megszületésekor (Kr. e. 8. század) a görög művészet még
korai korszakát élte: ilyen virtuóz ötvöstechnikára valló,
jelenetekkel telezsúfolt pajzsokat még nem készítettek.
A korabeli használati tárgyak díszítőelemei az egyszerűbb geometriai motívumok voltak. Egyes tudósok éppen ezért feltételezik, hogy az Iliásznak ez a részlete későbbi betét: talán a Kr. e. 4. században az eposz szövegét
végleges formába öntő alexandriai tudósok betoldása.
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Nicolas Vleughels
– François Morellon
La Cave: Akhilleusz pajzsa
(18. század)
Rijksmuseum,
Amszterdam

hiányoznak az Iliászban gyakran előforduló események, például a hajózás, az istentisztelet, a templomi és halotti szertartások, a versenyjátékok. A pajzs készítésének története nem tartozik bele szorosan a cselekmény fővonalába, a harcok komorságát ellensúlyozza a békés élet
derűjével.
FELADAT

Bizonyítsátok a szöveggyűjtemény szemelvénye (XVIII. 483–608.) és a tankönyv képe alapján,
hogy Akhilleusz pajzsa az eposz globális – Isten, ember, természet egysége – létszemléletéről tanúskodik!
• A pajzs közepe, a legbelső kör a világmindenséget ábrázolja: a Földet, az eget meg a tengert,
a Napot, a Holdat és a csillagokat (XVIII. 483–489.).
• Az első körgyűrű a városi életet mutatja be kétszer két jelenetben:
a) békében (490–508.): lakodalmi menet és törvényszéki tárgyalás;
b) háborúban (509–540.): az ostromlottak kivonulnak portyázni, megtámadják az ostromlók
csordáját, s ebből véres harc támad.
• A második gyűrű a tavaszi, nyári és őszi paraszti munkát: a szántást, az aratást és a szüretet
tárja elénk (541–572.).
• A harmadik körgyűrű a pásztoréletből választ három jelenetet: az oroszlánok támadását a
csordára, a völgyben legelésző juhnyájat és a szép eladó lányok táncát a viruló ifjakkal
(573–606.).
• A pajzs peremén a földkorongot körülölelő Ókeánosz látható (607–608.).

ILIÁSZ
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Odüsszeia
Az istenek döntése alapján Trója elesett, s a görög harcosok 10 évnyi háború után hazatérhettek. Csak egyetlen hősre, Odüsszeuszra vártak hiába hazájában, Ithakában. Az ő viszontagságos küzdelmeiről, tízéves
hányódásáról s hazatéréséről szól a második „homéroszi” költemény, az
Odüsszeia.
Ez valamivel később keletkezhetett, mint az Iliász. Szerzője minden
kétséget kizáróan jól ismerte nagy elődje művét, mintaképnek tekintette, sőt – szándéka szerint – túl is akarta szárnyalni azt.
Az Odüsszeia költője követi, utánozza az Iliász
➊ Az Odüsszeia-költő fél szemmel mindig az
szerzőjét. Átveszi a műfajt, a hozzátartozó konIliászra pillant: a szövegbeli egyezések
venciókat. De a háború helyett egy, a világot meg(sorátvételek) ellenére nincs egyetlen
ismerni akaró ember kalandjait állítja középpontolyan történet, epizód, melyet mindkét
ba. Főhőse az Iliászból jól ismert leleményes
eposz elmondana: az Odüsszeia eseményei
kiegészítik és magyarázzák az Iliász cselekOdüsszeusz, aki Trójából tér hazájába, Ithakába.➊
ményét, és viszont. A trójai háború kimeA 24 énekre tagolódó, 12 110 hexametert tarnetelét véglegesen eldöntő faló története
tal
ma
zó hősköltemény „jelen ideje” mindössze
például csak az Odüsszeiában olvasható:
40
nap:
ennyi idő telik el ugyanis a cselekmény
Démodokosz énekel róla a phaiák (faják)
udvarában (VIII. 499–520.).
kezdete (a hős hazatérését elhatározó istengyűlés)
és vége (az ithakai békekötés) között. Az eposz
világa ennél időben és térben mégis sokkal tágasabb. Az Iliász csak célzásokban szólt a múltról és a jövőről. Az Odüsszeiában lényegesen
nagyobb szerepet kap a múlt: az elszórt utalások helyett a háborús eseApollonio di Giovanni:
Odüsszeusz kalandjai
ményeket átélt szereplők részletes „visszatekintő” (retrospektív) elbe(1435–1445 körül)
széléseiben elevenednek meg a trójai ostrom utolsó mozzanatai s az azArt Institute of Chicago,
óta eltelt tíz hosszú esztendő csodás-mesés kalandjai.
Chicago

FELADAT

Olvassátok újra az eposz első huszonegy sorát (1–21.)! Ez alapján készítsétek el Odüsszeusz címszavas jellemzését! Láttok-e ellentétes tulajdonságokat benne?
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ÚJ EMBERESZMÉNY: ODÜSSZEUSZ
Az Iliász expozíciója egyetlen eseményre irányítja a ﬁgyelmet: Akhilleusz haragjára és annak végzetes következményeire. Az Odüsszeia
bevezetése (I. 1–21.) egyetlen embert állít az előtérbe, s elsősorban a főhős jellemzésére szolgál.
Az Odüsszeia világképe eltér az Iliászétól, embereszménye is más,
mint az Akhilleusz-féle hős. Az Iliászban – ha kételyek kíséretében is –
a harci dicsőségben nyert halhatatlanság, a sosem múló hírnév. Az
Odüsszeiában az alvilági lelkek között így panaszkodik a főhősnek
Akhilleusz:

világkép: a világról,
az életről, a társadalmi
jelenségekről vallott
nézetek összessége,
összefüggő rendszere
s ennek jelentkezése valamely irodalmi műben

■ Csak ne dicsérd a halált nékem soha, fényes Odüsszeusz.
Napszámban szivesebben túrnám másnak a földjét,
egy nyomorultét is, kire nem szállt gazdag örökség,
mint hogy az összes erőtlen holt fejedelme maradjak.
(XI. 488–491.)

A régi eszmények megrendülésének bevallása ez,
s a hírnévvel nyert halhatatlanság helyébe az élet lép
legfőbb értékként.
Egy új történelmi korszak kezdetén született meg
az Odüsszeia.
Odüsszeusz alakjában jelennek meg első ízben
azok a pozitív eszményeket megtestesítő vonások,
amelyek a görög rabszolgatartó demokráciában teljesednek majd ki. Bár kiváló harcos is, legfőbb erénye
az okosság („leleményes”), az igazságosság, a minden
tudás megismerésének szomjúsága, a kompromisszumokra való képesség, a hajlékonyság a jó ügy érdekében, a tapasztalat szülte óvatosság, a körültekintő
megfontoltság, a cselekedetek következményeinek latolgatása.
Az Odüsszeia embereszménye tehát már nem a
heroikus életeszményt megtestesítő harcos, hanem a sokat tapasztalt,
bölcs, leleményes, politikus ember, aki éppen eszét használva igyekszik megmenteni saját és társai életét. Ez a másfajta emberideál is azt
bizonyítja, hogy az Odüsszeiának később kellett keletkeznie.

A trójai faló. Miniatúra
egy 15. századi angol
kódexből
British Library, London

FELADAT

Az Iliászban Akhilleusznak 46 eposzi jelzője olvasható, az Odüsszeusznak 33 eposzi jelzője van.
Gyűjtsetek össze néhányat az Odüsszeuszt jellemző eposzi jelzők közül, és állapítsátok meg,
hogy a hős mely tulajdonságait jelölik!

ODÜSSZEIA
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Bertel Thorvaldsen:
Odüsszeusz megkapja
Akhilleusz fegyvereit
(1832–1833)
Thorvaldsens Museum,
Koppenhága

AZ ISTENEK KORLÁTOZOTT SZEREPE
➊ A győztesen hazatérő Agamemnónt Aigisztosz megölte, őt pedig később Agamemnón fia,
Oresztész szúrta le.

Az Odüsszeia bevezetését olvasva az Iliászt ismerő olvasó
még egy szembetűnő vonást, új szemléletet fedezhet fel.
A 7. sorban megállapítja a költő: „önnön buta vétkeikért odavesztek a társak”. Pár sorral lejjebb „a derék Aigisztoszra”➊
emlékezve Zeusz az embereken szánakozva így sóhajt fel:

■ Jaj, csak örökkön az isteneket vádolja az ember:
azt mondják, a csapások tőlünk jönnek, azonban
ostoba vétkeikért szenvednek a végzeten is túl.
(I. 32–34.)

Összhangban van ezzel Teiresziásznak, a híres jósnak alvilági ﬁgyelmeztetése is:
■ S tán így is hazatértek azért, keseregve, bajok közt,
csak lelkedre vigyázz, fékezd meg társaidét is.
(XI. 104–105.)

Odüsszeusz társainak hazatérését már nem a végzet vagy az istenek akarata hiúsította meg. Pusztulásuk már nem végzetszerű, nem
kikerülhetetlen: oka a balgaság, az ostobaság, a gátlástalan mohóság.
A bölcs, az eszét használó, a lelkét megfékezni tudó Odüsszeusz
– isteni segítséggel bár, de a cselekvési lehetőségek között önállóan
döntve – hazatér, ezernyi veszéllyel szemben kiharcolja a hazatérést.
Nincs tehát eleve elzárva a hazafelé tartó út, csak önmagukat
kell(ene) legyőzniük, lelküket megfékezniük.
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Az Iliászban az emberek még az „istenek játékszerei”: a végzet által
előre eldöntött sorsukat kikerülni nem, legfeljebb tragikus hősiességgel
vállalni tudják. Az Odüsszeia világában az emberek sorsát már nem vagy
nem kizárólagosan az istenek intézik. Létezik ugyan még a Végzet, de
ez a végzet már inkább az emberek lelkében, jellemében, alkatában rejlik. Az istenek szerepe is meglehetősen korlátozott: tisztes távolból
ﬁgyelik az eseményeket, s közvetlen, személyes beavatkozásra nem is
kerül sor. Csupán Pallasz Athénénak van lényegesebb szerepe – de ő is
mindig földi ember képében jelenik meg –, és egy ízben még Poszeidónnak, Hermész pedig csak isteni küldöttként szerepel.
Az Odüsszeia hőse a felnőtt ember. Egész története azt példázza:
az ember nemcsak vállalhatja, hanem alakíthatja is a reá mért sorsot.
FELADAT

Az eposzban sok helyen található utalás arra, hogy a gonosz sors és az ostoba vétek ugyanaz.
Indokold az állítást a következő sorok alapján:
III. 132–134., X. 27., 79., 437., XXII. 413., 416.!

BONYOLULTABB MESE – BONYOLULTABB SZERKEZET
Az újfajta embereszmény megjelenése az Iliászénál sokkal bonyolultabb
mesét és szerkezetet követel.
Az Iliász költője a trójai háború történetéből egyetlen szakaszt emel
ki, de azután következetesen ragaszkodik a kronológiai sorrendhez.
Az Odüsszeia szerkezete összetettebb: az eposz cselekménye egyszerre, egy időben két szálon, két színtéren indul meg.
A költő tudatosan vezet el legelőször az otthon várakozókhoz, Ithakába. Az istenek döntése után (20 év elteltével térjen már haza Odüszszeusz!) Pallasz Athéné hozza mozgásba az eseményeket: Mentész, majd
Mentór alakjában – mindketten Odüsszeusz régi, ithakai barátai voltak –
buzdítja cselekvésre, határozott fellépésre az időközben felnőtté vált
Télemakhoszt, Odüsszeusz ﬁát. Télemakhosz el is indul Püloszba Nesztórhoz, a város agg és bölcs királyához, a legöregebb görög hőshöz, majd
Spártába Meneláoszhoz, hogy hírt halljon apjáról. Útjának gyakorlati
haszna meglehetősen sovány: az édesapjáról szerzett hírek legfeljebb bizonytalan reménységgé enyhítik a sötét aggódást. Közben megtudjuk,
hogy Pénelopét, a hős feleségét kb. 3 év óta 108 élősdi kérő ostromolja
abban a hiedelemben, hogy a férje már rég halott. Az elbizakodott, gőgtől-dölyftől elvakult kérők dőzsölnek a királyi palotában, pusztítják
Odüsszeusz vagyonát (I–IV. ének).

ODÜSSZEIA

Tithónosz festő:
Vörösalakos léküthosz
Pallasz Athéné ábrázolásával (Kr. e. 480 körül)
Metropolitan Museum
of Art, New York
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I–IV. ének

V–VIII. ének
ugyanabban
az időben

Ithaka
Pülosz
Spárta

IX–XII. (4 ének)

Ogügié
Szkhéria
12 ének:
előzmények

Szkhéria
Odüsszeusz elmeséli kalandjait
(a mesés múlt)

XIII–XXIV. (12 ének)
Ithaka
Leszámolás a kérőkkel

12 ének:
hazatérés

Az Odüsszeia szerkezete

FELADAT

Az ábra mutatja a cselekmény helyszíneit, Télemakhosz és Odüsszeusz útjának egy-egy állomását. Az eposz cselekményének szervezőelve az utazás. Említsetek olyan általatok ismert irodalmi
művet, filmalkotást, melyben központi motívum az utazás!

Az első négy énekben csak szó van Odüsszeuszról, ő maga személyesen még nem jelenik meg. Szerkezeti szempontból mégis fontos
funkciója van ennek a résznek:
a) Bemutatja Ithakát, ahol most anarchia dúl, felborult az erkölcsi
rend, s ezzel eleve indokolttá teszi a későbbi véres leszámolást.
b) Bizonyítja Pénelopé hűségét s egyszersmind zavart tétovaságát, hiszen maga sem meri sokáig halogatni az új nászt.
c) Legfőbb szerepe mégis abban áll, hogy ábrázolja Télemakhosz gyermekből férﬁvá érését, mert csak így lehet – az eposz második felében
– apjának méltó harcostársa. Utazása során ő is „sok nép városait s
eszejárását” kitanulja, bölccsé, tapasztalttá, világlátottá válik.
Változik a színtér: mitikus helyszíneken járunk (V–VIII. ének).
Pallasz Athénével egy időben indul útnak az Olümposzról Hermész
azzal az isteni paranccsal, hogy Kalüpszó nimfa engedje szabadon
Odüsszeuszt. Ogügié szigetén találkozunk először a főhőssel: már hét
évet töltött itt az istennő „szerelmes fogságában”. A szabadulás hírét
maga Kalüpszó viszi meg a siránkozó Odüsszeusznak:
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■ Ülve találta a parton: nem száradt soha könnye,
élete édes tartama így folyt el, hazavágyott
bánatosan, mert már nem tetszett néki a nimfa.
Éjeit ott töltötte azonban kényszerüségből,
mélyölü barlangban, vágy nélkül a vágyakozónál:
ám napközben a sziklás partfokon ülve kesergett,
könnyel, sóhajjal, siralommal tépve a lelkét,
s könnyhullajtva a meddő tengert nézte csak egyre.
(V. 151–158.)

A szabadság hírére azonban – az érzelmi kényszertől megszabadulva – újra fellobban benne a régi szerelem:
■ Így szólt; és lebukott a nap és eljött a sötétség;
mentek ketten a mélyüregű barlang zugolyába
és odabent egymás mellett szerelemnek örültek.
(V. 225–227.)

A Hermészt is ámulatba ejtő sziget gyönyörűsége, az örökifjú
istennő szerelmi szenvedélyének mindent feledtető mámora egy időre
elhomályosíthatta Odüsszeuszban hazáját is, feleségét is. Annál inkább
csodálhatjuk lelkierejét, hiszen éppen itt, bolyongásának utolsó előtti
állomásán kell a legnehezebb próbákat kiállnia. Otthonáért, a halandó
létért lemond a Kalüpszó által felkínált halhatatlanságról.
Maga készíti el tutaját, s értő hajóácsnak bizonyul. Törékeny bárkáján kel útra Ogügié szigetéről. Húsz nap alatt érkezik meg Szkhéria
szigetére, a phaiákok mesebeli hazájába. Rangrejtve
megismerkedik a királylánnyal, Nauszikaával, és
annak szüleivel. A phaiákok
vendégül látják az ismeretlen jövevényt, a lakomák
közben pedig Démodokosz a
trójai háborúról énekel.

Gerard de Lairesse: Hermész
utasítja Kalüpszót, hogy engedje
el Odüsszeuszt (1670 körül)
Cleveland Museum of Art,
Cleveland
ODÜSSZEIA
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Jacob Jordaens:
Odüsszeusz találkozik
Nauszikaával
(1630–1640 körül)
Rijksmuseum,
Amszterdam

ODÜSSZEUSZ ÉS NAUSZIKAÁ
Az Odüsszeia egyik legbájosabb jelenete Odüsszeusz találkozása Nauszikaával, a phaiák királylánnyal.
Háromnapos küszködés után ért partra Odüsszeusz, s lombokkal
takarózva, kimerülten elaludt a parton. A labdázó phaiák lányok sikolyára ébredt fel. Tapasztalatai óvatosságra intik, s feljajdul félelmében,
vajon milyen népek földjére jutott:
■ Dölyfösek-é, vadak-é, törvénnyel mitse törődők,
vagy vendégszeretők s elméjük féli az istent?
(VI. 120–121.)

Rút a tengeri haboktól, ruhátlan, de szorongatott helyzetében cselekednie kell. Kétségbeesett lelkiállapotát, mindenre elszántságát tükrözi a találkozást bevezető hasonlat (VI. 130–134.). Majd töpreng, latolgat, mérlegeli,
melyik lenne a leghelyesebb magatartás ebben a különös helyzetben.

FELADATOK

1. Értelmezd Nauszikaá eposzi jelzőjét: hókarú!
2. „Édesen és ravaszul” szólítja meg Nauszikaát. Hízelgő megszólításában milyen mértékű a bizonytalanságba rejtett bók, és mennyi az őszinteség? Hiheti-e egyáltalán, hogy istennő áll
előtte? Mit sugall a festmény?
3. Hogyan mutatkozik be Odüsszeusz? Nauszikaá miből sejtheti, hogy az idegen nem közönséges jöttment, hanem világlátott, sokat tapasztalt nagyúr?
4. Soroljátok fel, hogy tízéves hányódásából melyik kalandokat árulja el Nauszikaának, s miért!
Mit gondoltok, miért hallgat el kalandokat a királylány előtt?
5. Gondolkozzatok el azon, hogy értelmezhető-e Odüsszeusz a phaiák király udvarában énekmondóként, azaz szerzői önarcképként!
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Az okos Odüsszeusz elérte célját, sőt: szándékán kívül többet is.
Az édes és ravasz beszéd meggyőzte Nauszikaát, hogy az idegen nem
hitvány és nem esztelen ember. Később szépnek, vonzónak találja
– Athéné ugyanis bájt öntött vállára és fejére –, s önkéntelenül felsóhajt a szerelmes leány:
■ Bárcsak ilyen férj volna nekem kijelölve az égtől,
ittlakozó, és vajha maradna e földön örömmel.
(VI. 244–245.)

A sokat tapasztalt hős most már óvatos. Csírájában elfojtja vágyait:
szembeszegül az új szerelemmel, lemond a kényelmes, tétlen életről,
amit a phaiák királyi udvar nyújthat neki.
Az Odüsszeiában elmosódnak az isteni és az emberi világ határai: ami
az emberben testi szépség vagy lelki nemesség, bölcsesség, az isteni eredetű. Ezért a halandók olykor istennek látszanak, istenekhez hasonlóan
viselkednek, az istenek pedig igen gyakran egy-egy szép ﬁatal vagy
bölcs öreg képében jelennek meg.

ODÜSSZEUSZ KALANDJAI
A következő négy ének (IX–XII.) különleges helyet foglal el az eposz
szerkezetében. A jelen idejű elbeszélés megszakad. Odüsszeusz
– feltárva végre kilétét – maga meséli el a phaiákoknak a trójai vár elfoglalása utáni „kalandjait”. Egy ősibb, Homérosz világképét időben
jóval megelőző mesei mélyrétegbe vezet ez a kalandsorozat. Emberevő
óriások, egyszemű küklópszok, hatfejű szörnyetegek, csodás átváltozások, varázslatok szerepelnek itt. A színtér földrajzilag nem betájolFELADAT
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Az utókor számtalan expedícióval próbálta azonosítani Odüsszeusz útvonalát, megfejteni az ún. „homéroszi földrajz” kérdését. Több mint nyolcvan
elmélet született erről. Legelfogadottabb E. Bredford angol tengerész útvonala, amelyet A megtalált Odüszszeusz
című művében publikált
(www. sulinet/eletestudomany/2001).
Ismertessük az útvonalat a térkép és
a megjelölt forrás alapján!
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Korfu

Trója

Ithaka

Málta

ÉSZAK-AFRIKA

Djerba

Földközi-tenger Kréta
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ható, a hős „lelép a térképről”. Az elbeszélő
távol tartja magát ezektől a fantasztikus meA mű egésze szempontjából lényeges szerepe van ennek a mesés kalandsorozatnak. Egyséktől, hősének adja át a szót. Hiszi is, nem is
részt alátámasztja a főhős sokrétű tapasztalaa messziről jött utazó hihetetlen történeteit,
tait, több oldalról világítja meg jellemét,
de nyilván ki akarja elégíteni az izgalmas meegyéniségét. Másrészt bizonyítja, hogy
sére szomjas hallgatóság igényeit is. Ez a rafiOdüsszeusz társainak egy része a vak, kiszámíthatatlan véletlen, nagyobb része azonban
nált műfogás – ti. hogy az elbeszélő átadja a
az ostoba bűnök (elvakultság, önhittség, hamesélés jogát hősének – nemcsak azért szerácsolás, a mámor kedvelése, kapzsiság, irigyren
csés, mert általa a hazatérés gondolata a
ség, bizalmatlanság, áskálódó rosszindulat,
tar
ka
és nagyszámú kaland ellenére is az előmohó falánkság) miatt pusztult el.
térben maradhat, hanem azért is, mert így a
korábbi esztendők történetét viszonylag igen
rövid időre össze lehet fogni, s a sokféle kaland nem zilálja szét az
eposz szerkezetét.➊
A hazafelé tartó út történeteit időrendben meséli el a hős. Odüszszeusz társaival a következő tíz kalandon megy keresztül:
1. kaland (IX. ének) ■ Feldúlják a kikón nép Iszmarosz nevű városát. Asszonyokat és kincseket rabolnak, de a kapzsi mohóság miatt –
nem hallgatva Odüsszeusz ﬁgyelmeztetésére – többen elesnek.

Odüsszeusz elmenekül
a küklópsz barlangjából
Attikai feketealakos váza
(Kr. e. 525–500)
J. Paul Getty Museum,
Los Angeles
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2. kaland (IX. ének) ■ A lótuszevők szigetén Odüsszeusz három
társa – megízlelvén a lótuszt – nem akar hazatérni. Őket erőszakkal
kell kiszakítani a minden gondot feledtető mámor kábulatából.
3. kaland (IX. ének) ■ A küklópszok szigetén megvakítják Polüphémoszt (polüfémosz). Ezt az epizódot részletesebben tárgyalja az
eposz. Ennek egyik oka Poszeidón későbbi haragjának indoklása: Polüphémosz ugyanis az ő
gyermeke volt. A kíváncsiság, a mindent megismerni akaró tudásvágy viszi bele Odüsszeuszt ebbe a veszélyes kalandba, nem a kikerülhetetlen szükségszerűség, s legderekabb társai
közül hatot felfal a szörnyeteg. Az eposzköltő
itt azt az ősi barbárságot kívánja szemléltetni,
ahol nem létezik még sem törvény, sem igazság, s az olümposzi isteneknek sincs még hatalmuk (legalábbis ezzel henceg Polüphémosz),
s nem tisztelik a vendégjogot. Az emberi kiszolgáltatottság és a tehetetlenség riadalma
nyűgözi le a társak lelkét. Ez a kaland azt is bizonyítja, hogy csak az okosság, a találékony
leleményesség, a minden lehetőséggel számoló
A GÖRÖG IRODALOM
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előrelátás lehet sikeres a vad és vak erőszakkal szemben. Odüsszeusz
itt sziporkázó ötleteivel, okosságával, bölcs mérlegeléssel és eredményes
döntéseivel mind társai, mind az ijesztő embertelen szörny fölé emelkedik. Hat társát elveszti ugyan, de a másik hatot és önmagát megmenti, sőt gazdag zsákmánnyal tér vissza a hajókhoz. Az ész diadalaként lehet elkönyvelni a Polüphémosz-kalandot.
FELADAT

Számoljatok be róla, miféle előrelátó intézkedésekkel, elmés döntésekkel sikerül megmenekülniük a „vadember” barlangjából!

4. kaland (X. ének) ■ A küklópszok
földje után Aiolosz (ajolosz) isten Aiolié
(ajolié) nevű szigetére érkeznek. A szelek királya egy bőrtömlőbe kötve adja
át Odüsszeusznak a tengeri viharokat
keltő szeleket. Ám a társak gyanakvó
rosszindulatból, irigy kapzsiságból kibontják a tömlőt, s az így keletkezett
vihar Ithaka partjai közeléből visszasodorja hajóikat Aiolosz szigetére.
5. kaland (X. ének) ■ Ezután a
laisztrügónok városába, Télepüloszba
jutnak. Az emberevő óriások hatalmas
sziklákat dobálva összezúzzák Odüszszeusz hajóit. A tizenkettőből csak egy
gálya, Odüsszeuszé maradt épen, a
többieké nem tudott idejében kimenekülni a szűk bejáratú öbölből. Odüszszeusz óvatosságból nem ott horgonyzott le.
6. kaland (X. ének) ■ Aiaié (ajajé)
szigetén Kirké istennő 21 görög hajóst
sertéssé változtatott (az ember elállatiasodásának riasztó lehetősége ez!).
Odüsszeusz Hermész segítségével
megtöri Kirké varázserejét, társait
megmenti méltatlan helyzetükből, s
egy teljes évig élvezik az istennő vendégszeretetét.

Ismeretlen grafikus: A laisztrügónok összezúzzák
Odüsszeusz hajóit (16–17. század)
Rijksmuseum, Amszterdam

Antonio Tempesta nyomán Crispijn van de Passe:
Kirké disznóvá változtatja Odüsszeusz társait 17. század
Rijksmuseum, Amszterdam
ODÜSSZEIA
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7. kaland (a teljes XI. ének) ■ Kirké tanácsára a főhősnek le kell
szállnia az alvilágba, hogy Teiresziásztól jóslatot kérjen. Tőle tudja
meg, hogy nem reménytelen a hazafelé tartó út, csak önmagukat,
buta vétkeiket kell legyőzniük, lelküket kell megfékezniük.➊ A trójai
háborúban elesett görög hősök árnyait is
felismeri. A főszereplő további sorsát, kéA híres jós után Odüsszeusz találkozik édesanyja
sőbbi magatartását leginkább meghatároszellemével is. Tőle hall először hírt feleségéről és az
ithakai állapotokról. Nagyon fontos és jellemző a
zó epizód az Agamemnónnal való találkérdésében megbúvó aggodalom, bizonytalanság:
kozás.
Szólj feleségemről, hogyan érez; mondd, mi a terve;
A mükénéi király keserűen számol be
ottmaradott-e fiam mellett, vele őrzi-e házam,
arról, hogy városába való győztes hazatévagy már nőülvette a legderekabbik akháj hős?
rése napján felesége, szeretőjének közre(XI. 177–179.)
működésével, kegyetlenül meggyilkolta.
A mükénéi király tragikus halála mint
riasztó előkép és lehetőség, mint a főhősért érzett aggodalmunk forrása eddig is többször felbukkant az eposzban. A mű legelején maga
Zeusz utal rá, megemlíti Nesztór is, s természetesen keserű szánalommal beszéli el a hazatérő férj meggyilkolását maga Menelaósz is.
Odüsszeusz azonban most hall róla először, mégpedig a legvégletesebb
formában. Agamemnón nemcsak feleségét, Klütaimnésztrát gyalázza,
hanem minden nőt, jót s szelídet egyaránt elátkoz, még Pénelopét is gyanúba keveri. Ennek a találkozásnak a következő kétsornyi ﬁgyelmeztetés adja meg a mű egésze szempontjából a rendkívüli fontosságát:
■ rejtve, ne nyíltan térj bárkáddal a drága hazába,
úgy köss ott ki, hisz asszonyban már senkise bízhat.
(XI. 455–456.)

Körösfői-Kriesch Aladár:
Kasszandra (1908)
Iparművészeti Múzeum,
Budapest

Ez a parancsszerű tanács fogja megszabni Odüsszeusz valamennyi
ithakai tettét. Addig is elbizonytalanodik. Fél, latolgatja magában
a jövő lehetőségeit, hiszen maga kérte feleségét elutazása előtt, hogy ha
nem tér vissza, s ﬁa felnő, menjen férjhez. Bár hazafelé igyekszik
Odüsszeusz, de valahogy nem mindenáron. Talán ez az Agamemnónélmény is késlelteti a hazatérést, ez is marasztalhatja hét évig Ogügié
szigetén, nem csak Kalüpszó s az isteni végzés.
Az alvilágból visszatérve a főhős megmaradt társaival újra elhajózott
Kirkéhez, s az istennő feltárta előtte a hazatérés további veszedelmeit.

FELADATOK
1. Vitatkozni lehet azon, igaza van-e mindenben Agamemnónnak. Miért gyűlölte meg a királyt

felesége, az „ebszemű nő”?
2. A kép Kasszandrát mutatja. Ki volt ő? Foglaljátok össze élettörténetét!
3. Sorold fel Agamemnón gyermekeit!
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8. kaland (XII. ének) ■ Odüsszeusz óvatosságból csak a legközelebbi vészt, a bűvös dalú szirének pusztulást okozó csábítását meri elmondani társainak. Ő az egyedüli, akinek szabad meghallgatnia a szirének „csengőszavú, mézes dalait”, mert már megtanulta fékezni a lelkét.
De előrelátó óvatosságból az árbóchoz kötteti magát, hogy az igéző kísértéssel szembeszállhasson, társai fülét pedig viasszal tömi be.
A szirének Odüsszeuszt a legsebezhetőbb pontján támadják: olthatatlan tudásszomját, kíváncsiságát ígérik kielégíteni. Nem elsősorban az
ének bűvös dallama veszélyes, hanem a jövő, minden jövő feltárásának
nagy ígérete:

Szirén terrakottaszobrocskája (Kr. e. 550–500)
Metropolitan Museum
of Art, New York

■ Mert mi tudunk mindent, mit a tágterü trójai síkon
tűrtek a trójai s argoszi küzdők isteni szóra,
és mindent, mi az életadó földön megesik még.
(XII. 189–191.)

Ezt énekli a két szirén. Ekkora csábítás még a
„tűrőlelkű” Odüszszeusznak is sok: társainak szemöldökével int, hogy oldják el az árbóctól, de azok nem
engedelmeskednek. Győzött újra az ész, a veszélyekkel számot vető okos óvatosság.
Végül Odüsszeusz a phaiákoknak elmesélte két
legutolsó kalandját is.
FELADAT

Vessétek össze a vázaképet a mű szövegével!
Milyen eltéréseket tapasztaltatok?

Odüsszeusz és a szirének
Athéni vázakép (Kr. e. 470 körül)

ODÜSSZEIA
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A kaland az egyik legősibb epikai cselekményszervező elv (pl. a népmesék három próbatétele). Említsetek olyan irodalmi műveket, ﬁlmeket, amelyekben a főhősnek – Odüsszeuszhoz hasonlóan – kalandok sorát kell leküzdenie!

9. kaland (XII. ének) ■ A veszélyes tengerszorosban tudatosan áldozza fel hat emberét,
hogy legalább a többit megmenthesse. A hatfejű tengeri szörny, a Szkülla közelében eveznek
el – s ez rögtön felfalta hat társát –, különben
az egész hajót elnyelte volna a Kharübdisz félelmetes örvénye.

10. kaland (XII. ének) ■ A legtragikusabb epizód visszautal az expozícióra: Thrinakié szigetén emberi esküjüket is megszegve, nem
szorongató éhségükben, csupán jobb falatokra ösztönző mohóságukban – Teiresziász figyelmeztetése és Kirké tilalma ellenére – hat napon át lakomáznak a Napisten, Héliosz (Éeliosz) legszebb marháiból.
Nem voltak képesek megfékezni magukat. Ezért amikor ismét tengerre szállnak, irtózatos vihar pusztítja el őket. Egyedül Odüsszeusz
élte túl a hajótörést. Egy gerendába kapaszkodva kilenc napon át hányódott a tengeren, míg Kalüpszó szigetére vetette ki az ár.

ITHAKA – LESZÁMOLÁS A KÉRŐKKEL
A XIII. énektől kezdve a jelenhez kanyarodik vissza a cselekmény, miután lezárult a múlt köre. Ünnepélyesen búcsúztatják Odüsszeuszt
a phaiákok, s csodahajójuk röpíti az otthoni földre.
Az eposz teljes második fele, 12 ének Ithakában játszódik, s az elbeszélő most már időrendben adja elő az eseményeket. Összekapcsolódik a két cselekményszál: időben szinte egyszerre lép az ősi földre húszévi távollét után a főhős és a Spártából s Püloszból visszatérő
Télemakhosz. Mindketten titokban jönnek vissza, mindkettőjüket halálos veszedelem fenyegeti: a kérők akarják megölni őket.➊ Az újabb
küzdelmek színtere földrajzilag végig Ithaka, jelképesen pedig a hős
lelke.
➊ Agamemnón példáján okulva és tanácsait megfogadva Odüsszeusz rejtve, titkon érkezik meg Ithakába.
Vénséges koldusnak öltözik – Pallasz Athéné segítségével –, hogy senki ne ismerje fel. (Agamemnón
diadalmenetben, bíborszőnyegen vonult be mükénéi palotájába.) Bárkivel találkozik, csak úgy ontja
magából a koholt, hazug meséket, hihetőnek tűnő kalandsorozatokat, hogy elrejtse magát. Nyíltan
nem ronthat a 108 kérőre. Cselt kell kieszelnie s bajtársakat szereznie az eredményes bosszúhoz. Próbára kell tennie környezetét, meg kell mérnie az embereket. Télemakhosz már mindenben apjához hasonló, s a szolgák közül többen nemesebben viselkednek, mint a nemes kérők. Eumaiosz, „az isteni
kondás”, Eurükleia, régi dajkája, s mások is hűek maradtak hozzá, s még most is – bár csökkenő reménnyel hazavárják. Pénelopé – a régi okos és hűséges feleség – tétova bizonytalansága ellenére is viszszavárja férjét. Öreg kutyája sem tudta addig kilehelni lelkét, míg meg nem látta visszatérő gazdáját.
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A végső rendteremtésig azonban Odüsszeusznak az embertelen
megaláztatások, a durva sértések sorozatát kell végigszenvednie. Megvetik, lenézik, gúnyolják. A koldus otthonából akarja kidobni, a kecskepásztor belerúg, Antinoosz zsámollyal hajítja meg. Egy másik kérő ökörlábat vág hozzá, a szolgálók egy része éjjel bordélyházzá zülleszti fényes
palotáját. Hihetetlen önfegyelem, roppant lelkierő kell ahhoz, hogy
most is megfékezze kirobbanó indulatait. Ez a harc a legnehezebb: nem
fedi fel egyelőre kilétét, önmagát győzi le, bár „ugatott mellében a szíve”.
A kérők hitvesétől akarják megfosztani, vagyonából kiforgatni,
a legelvetemültebbek pedig az első sikertelen kísérlet után egyetlen
gyermekének meggyilkolását javasolják. Saját szemével tapasztalja hát, milyen
gonosz és alattomos ellenséggel kell megvívnia. Nincs
– nem is lehet – irgalom és
megbocsátás.
Ilyen lélektani előkészítés
után kerül sor a Pénelopé javasolta íjversenyre és a száznyolc kérő irgalom nélküli
legyilkolására. A tizenkét bűnös szolgálót Télemakhosz
akasztja fel az udvaron, s kegyetlenül kivégzik a kérőket
segítő kecskepásztort is.

Francois-Xavier Fabre:
Eurükleia felismeri
Odüsszeuszt
(1799 körül)
Thorvaldsens Museum,
Koppenhága

FELADAT

A mai olvasót megdöbbenti Odüsszeusz kegyetlen, szánalmat nem ismerő öldöklése s a vérfürdő leírása.
Kegyetlen volt-e Odüsszeusz? Vitassátok meg az alábbi véleményt!
„Kevésbé volna irgalmas Odüsszeusz, mint Akhilleusz? Konokabb volna az ész embere, mint az erőé?
Nem: csak a kérők vétke nagyobb, mint Hektóré volt. A vétek mértéke pedig nem a fájdalom, amelyet
okoz, hanem a törvény, amelyet megszeg. Hiszen Hektór megölte Patrokloszt, és mértéktelen, véghetetlen fájdalmat szerzett Akhilleusznak; a kérőknek pedig nem sikerült Odüsszeuszt és Télemakhoszt
elpusztítaniuk. De Hektór csatatéren ölt, a kérők gyilkos szándéka pedig gyanútlanok ellen irányult,
szabályellenes, törvénytelen volt. Ezért lakoltak – s Odüsszeusz haragja, ez a mértéktelennek hangoztatott harag, mégis mértékkel bír: pontosan addig tart, amíg a büntetés rajtuk be nem telik.”
• Devecseri Gábor: Homéroszról és a Homérosz-fordításról. Iliász

ODÜSSZEIA
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deus ex machina
(deusz eksz mahina) eposzi kellék: isteni közbeavatkozás; a latin kifejezés
szó szerinti jelentése
(„isten a gépből”) az antik
színpadtechnikára utal:
egy emelőszerkezet
segítségével jelent meg
a színtéren a bonyodalmat okozó vagy megoldást hozó isten

Odüsszeusz jogos ítéletet hajtott végre: a büntetés megfelelt a bűnnek. Öldöklése nem öncélú kegyetlenség, nem talál benne örömet,
terhére van. A kérők halála felett ujjongó Eurükleiát ő maga inti le,
hangsúlyozva, hogy csúnya haláluknak ők maguk voltak az okozói:
■ Csak lelkedben örülj, te anyó, fékezd a rivalgást;
mert elhullt daliákon az ujjongás kegyeletlen.
Isteni sors és sok gaztettük igázta le őket.
(XXII. 411–413.)

John Francis Rigaud – Francesco Bartolozzi:
Odüsszeusz és Pénelopé találkozása (1788)
Rijksmuseum, Amszterdam

A Pénelopéval való találkozás megható idillje
és édesapja felkeresése után még egy nehéz feladat vár Odüsszeuszra és hű társaira: szembe
kell nézniük a polgárháború lehetőségével, meg
kell ütközniük a kérők rokonainak seregével. De
most már véglegesen győz a belátás és a józan ész
– isteni közbeavatkozás formájában –, hiszen
a rokonok ártatlanul hullanának el, haláluk törvénytelen volna. Odüsszeusz Pallasz Athéné
szavára boldogan, megkönnyebbülve, „lelkében
örömmel” hagyja abba végleg a harcot, az istennő
pedig „szent békekötést szerzett a hadak közt”. Helyreállt a törvényes rend, a jog és az erkölcs uralma.
Diadalmaskodott az emberség és az értelem
világa.

FELADAT

A műből vett példákkal igazoljátok az Odüsszeusz jellemére vonatkozó megállapításokat!
•
•
•
•
•

Odüsszeuszt egyrészt a véletlen, másrészt – örökösen hangoztatott honvágya ellenére is –
a kíváncsiság, a tudásvágy, az ismeretlen titkok megismerésének óhaja sodorja veszedelmes
kalandokba.
Odüsszeusz „polgárosít, legyőzi a vadságot, jogállapotot teremt” (Babits Mihály). Törvényt, rendet keres és visz a barbárság világába.
Higgadtan, leleményes ésszel számítja ki előre, hol lehet a siker reményében felvenni a harcot, s mikor van szükség menekülésre vagy tudatos, de kikerülhetetlen áldozatvállalásra.
Odüsszeusz éppen azért emberi, mert nem „tökéletes”. Megfeledkezik olykor az otthonról,
élvezni akarja az élet örömeit, de le tudja győzni önmagát, meg tudja fékezni ártó szenvedélyeit.
Társai életét meg szerette volna menteni, de ezek egy része a vak véletlen, nagyobb része pedig az ostoba bűnök miatt pusztult el.
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AZ EPOSZ MŰFAJA
Az Iliász és az Odüsszeia a világirodalom két
kiemelkedő eposza.
A klasszikus eposznak – a szájhagyományozó epikából merített – állandó elemei az
ún. eposzi konvenciók (kellékek).

Az eposz az epika műnemébe tartozó, nagy terjedelmű elbeszélő költemény; rendkívüli képességekkel
rendelkező hőse természetfeletti lényektől is támogatva – de nem varázserő révén – nagy, egy egész
közösség sorsára nézve jelentős tetteket visz véghez.

Eposzi konvenciók
valamely istenség (a múzsa) segítségül hívása (invokáció)
a téma megjelölése (propozíció)
az „in medias res” (a dolgok közepébe vágó) kezdés
seregszemle (enumeráció): a szemben álló hősök és csapatok bemutatása, rendszerint
a cselekmény megindítása után
• csodás elemek (deus ex machina): természetfeletti lények beavatkozása az emberek életébe
• állandó jelzők és ismétlések
• epikus (nagy terjedelmű, részletező, isteni és emberi világot összekötő) hasonlatok
•
•
•
•

AZ IDŐMÉRTÉKES VERSELÉS
Az Iliász és az Odüsszeia sorai időmértékes verselésűek, azaz a szöveg
kötöttségét, ritmusát a rövid és a hosszú szótagok szabályos váltakozása, ismétlődő visszatérése állítja elő.
Az időmértékes verselés időegysége a mora (jele: ∪): egy rövid
szótag kiejtésének idejével egyenlő; a hosszú szótag (jele: –) értéke általában két mora.
A szótagok kiejtési időtartamán alapuló verselés ritmikai alapegysége a versláb: meghatározott számú és sorrendű rövid, illetve hosszú
szótag kapcsolata. Igen sokféle versláb létezik. A mellékelt táblázat ezeket mutatja be.❶
➊

versláb neve

időmértéke

jele

példa

pirrichius

két mora

∪∪

pici

jambus

három mora

∪⎯

vevő

trocheus

három mora

⎯∪

lenge

anapesztus

négy mora

∪∪⎯

szaporán

daktilus

négy mora

⎯∪∪

vágyamat

spondeus

négy mora

⎯ ⎯

lassú

choriambus

hat mora

⎯∪∪⎯

engeded őt

ODÜSSZEIA

Rövid a szótag, ha
a benne lévő
magánhangzó
rövid, s legfeljebb
egy mássalhangzó
követi. Hosszú
a szótag, ha magánhangzója hoszszú, vagy a rövid
magánhangzó
után két vagy
több, illetve hosszú
mássalhangzó
következik.
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A két eposz soraiban viszont csak a következők fordulnak elő:
daktilus: ⎯ ∪∪ (egy hosszú és két rövid szótag);
spondeus: ⎯ ⎯ (két hosszú szótag);
trocheus: ⎯ ∪ (egy hosszú és egy rövid szótag) – ez utóbbi csupán
a verssorok utolsó verslábaként szerepelhet kivételként.
A HEXAMETER

Nikon festő: Vörösalakos
léküthosz Apolló ábrázolásával (Kr. e. 460–450)
Metropolitan Museum
of Art, New York

Tulajdonképpen a négymorás daktilusokból (¾ È È) és spondeusokból
(¾ ¾) épül fel az eposzok hagyományos sorfaja: a hexameter, mely
hat verslábból áll. A verslábak száma kötött, de a verssorok belső kialakítása változó lehet. Az első négy versláb lehet daktilus vagy spondeus,
az ötödiknek mindig daktilusnak kell lennie, az utolsó versláb rendszerint spondeus (sohasem daktilus!), esetleg trocheus. A daktilusok és
a spondeusok váltakozása, felcserélhetősége miatt (az első négy helyen)
a hexameterek szótagszáma nincs megkötve. A spondeusok számától
függően válik gyorsabb vagy lassúbb menetűvé a sor. Az egyik véglet
lehet a tisztán daktilikus hexameter, a másik, mikor az első négy láb
mindegyike spondeus.➊

➊ Az antik metrika (versmérték) szerint a görög tulajdonnevekben előforduló kettős magánhangzók
egyetlen hosszú szótagnak számítanak: Zeusz, Akhilleusz, Automedón. Akhilleusz nevében a kh egy
mássalhangzó, hiszen a görögben egy betűt jelöl. Példák:
¾ È È ½ ¾ ¾ ½ ¾ È È ½ ¾ ¾ ½ ¾ È È½ ¾ È
¾
Alkimosz és hős Automedón; Patroklosz eleste
¾ È È½ ¾ ¾ ½ ¾ ¾½ ¾ ¾ ½ ¾ È È½ ¾ ¾
óta Akhilleusz legjobban kedvelte e kettőt.
• Iliász, XXIV. 574—575.
¾
¾ ½ ¾ È È½ ¾ ¾ ½ ¾ È È ½ ¾ È È½ ¾ È
¾
s még Zeusz rendeletét megsérti, megölve az aggot.
• Iliász, XXIV. 586.

FELADAT

Ritmizáljatok (skandáljatok) a következő hexametereket!
È
¾ È È½ ¾ È È½ ¾ È È ½ ¾ ¾½ ¾ È È½ ¾ ¾
És amidőn a folyó gyönyörű sodrához elértek,
¾ È È ½ ¾ ¾½ ¾ È È½ ¾ ¾ ½ ¾ È È½ ¾ ¾
sűrü mosógödrökhöz, ahol szép víz elegendő
¾ È È½ ¾ È È½ ¾ ¾ ½ ¾ ¾ ½ ¾ È È½ ¾ È
ömlik elő s ki, nagyon szennyest is mosni fehérre,
¾ È È½ ¾ ¾½ ¾ È È½ ¾ ¾½ ¾ È È½ ¾ ¾
akkor a két öszvért a szekérből nyomba kifogták.
• VI. 85–88.
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A GÖRÖG LÍRA, AZ IDŐMÉRTÉKES VERSELÉS
AZ EGYÉNISÉG KIBONTAKOZÁSA
■ „Múlt helyett jelen, elbeszélés helyett érzelmi

reagálás, az ábrázolt eseményektől távol és kívül álló énekes helyett szenvedélyes költőegyéniség, közvetett ábrázolás helyett az új mondanivalónak megfelelő közvetlen eszközök, az
ünnepi fenségű hexameter helyett rövidebb,
változatosabb ritmusegységek” – íme ezek a
jellemzői az új, a lírai költészetnek.
• Falus Róbert: Az antik világ irodalmai
A lírai költészet kialakulására a Kr. e. 7–6. század történelmi-társadalmi eseményei voltak
döntő hatással. A görög világ minden részében hatalmas változások történtek. A görög
törzsek lázas hódításba kezdtek: megszállták a
Fekete-tenger partvidékeit, a „Nagy-Görögország”-nak nevezett Dél-Itáliát, Szicíliát, s Egyiptom földjén is létesültek görög kolóniák.
A gyarmatokért vívott harcok, a pártviszályok és a polgárháborúk következtében az
embereket sokkal jobban érdekelte a jelen.
A hagyományok naiv tisztelete ellenében az

új kor megváltozott lehetőségei új eszméket,
életcélokat, vágyakat szültek, s mind a politikában, mind az irodalomban az egyéniség kibontakozásának kedveztek. A változások által fellazult társadalmi konvenciók lehetővé
tették, hogy az egyén a korábban megszokottnál nyíltabban, közvetlenebbül szóljon gondolatairól, érzéseiről. A költő, aki az
eposzban még háttérben állt, most előlép, és
a legváltozatosabb egyéni érzelmekről: hazaszeretetről, szabadságról, barátságról, szerelemről, boldogságról, bánatról, erényes életről kezd énekelni.
A témák rendkívüli gazdagságához új formákat társítottak, beemelték az írott irodalomba az eddig csak szájhagyomány útján
terjedő népköltészeti műfajokat, ilyen volt pl.
a gúnydal.
Sajnos ezekből az évszázadokból nem
maradtak ránk teljes életművek. Csupán néhány versből s más szerzők munkáiban idézetként fennmaradt töredékekből tudunk
következtetni egy-egy költőegyéniség művészetére.

ELÉGIÁK ÉS EPIGRAMMÁK
A görög líra egyik ágának szülőanyja nem a népköltészet, hanem az eposz volt. Azáltal született, hogy a hősi hexametert a
könnyedebb, lebegőbb, zeneibb pentameterrel (ötmértékű
sor) együtt kezdték váltakozva használni. Így jött létre a legelső
strófaszerkezet is, a disztichon.
Az ókorban a disztichonban írt elégia a legkülönfélébb tartalmak formája lehetett. Türtaiosz (türtáosz; Kr. e. 7. század) például harci elégiáival buzdította a spártaiakat a győzelemre. Sodró lendületű harci énekeinek alapeszméje az állam önfeláldozó
védelme, a hősi halál vállalása. Szolón (Kr. e. 7–6. század) elégiái
tele vannak bölcs tanácsokkal, élettapasztalatokkal. Mimnermosz (Kr. e. 6. század eleje) költészete pedig már nem a közhangulat, hanem igazi egyéni érzések kifejezője: ő teremti meg a
szerelmi elégiát. A mai elégiák szomorú hangnemét a görög
gyászdalokra vezethetjük vissza.

A disztichon (kétsoros)
egy hexameter és egy
pentameter kapcsolata.
A pentameter is hat verslábból álló daktilusi sorfaj.
Annyiban tér el a hexametertől, hogy a harmadik és
a hatodik versláb csonka,
egyetlen szótag: az így keletkezett szünet, erőteljes
sormetszet (cezúra) két rövid, zengő félsorra töri
a hosszabb hexametert.
A pentameter önálló sorfajként ritkán fordul elő.

A GÖRÖG LÍRA, AZ IDŐMÉRTÉKES VERSELÉS
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A görögök eleinte minden hosszabb, disztichonban írt és fuvolával kísért költeményt
– tartalmától függetlenül – elégiának neveztek. A műfaj fogalma
a költészet története
során sokat változott:
ma fájdalmas tárgyról
kiengesztelődött hangon szóló költeményt
jelent. Alapélménye az
elmúlás, a boldogság
elvesztésének vagy elérhetetlenségének érzése.

Csaknem minden költőtől maradt ránk epigramma, de az ókor
legjelesebb epigrammaköltőjének Szimónidészt (Kr. e. ?556–?468)
tartották. Állítólag ő írta a thermopülai hősök sírfeliratát is. Ez
a méltán híres költemény panasz és dicsekvés nélkül, de büszke
öntudattal csupán a tényt közli: néhány száz spártai harcos az
utolsó szálig meghalt a hazáért, megtették kötelességüket.

Az epigrammát az elégiával közös származás és forma (disztichon), sőt
tartalom jellemzi. Eredetileg sírkövekre, isteneknek szánt tárgyakra, épületekre vésték (innen a neve: epigramma, azaz „felirat”), s ezért tartalmában tömör és terjedelmében rövid volt. Ma a bölcs gondolatot, szellemes
gúnyt, fontos igazságot tömören összefoglaló, gyakran csattanóval végződő, viszonylag rövid versek neve, a disztichonforma már nem feltétlen
követelmény.

FELADAT

Tanulmányozzuk a disztichont Szimónidész epigrammáján!
¾

¾½ ¾

¾½ ¾

È
¾ ½ ¾ È È½ ¾ È È½ ¾ ¾

Itt fekszünk, vándor, vidd hírül a spártaiaknak:
¾

È
È È ½ ¾ È È½ ¾½½ ¾ È È½ ¾ È È½ ¾

megcselekedtük, amit megkövetelt a haza.
• Ponori-Thewrewk Emil fordítása

A VERSELÉS ÚJ FORMÁI
Arkhilokhosz használta először – valószínűleg népköltészeti hatásra –
az iambosz műfajáról ➊ elnevezett új verslábat, a jambust: È ¾ (egy
rövid és egy hosszú szótag) és a trocheust: ¾ È (egy hosszú és egy rövid szótag). A legfontosabb verslábak közül meg kell említeni az anapesztust: È È ¾ (két rövid és egy hosszú szótag) és a pirrichiust
(pirrikhiuszt): È È (két rövid szótag).
Az időmértékes verslábakban is megkülönböztethetünk hangsúlyos
és hangsúlytalan részt. A nyomatékos elem az arsis (arszisz) (jele: ’),
a nyomaték nélküli időtartam a thesis (theszisz). Elöl álló arsis és az azt
➊ Iambosznak (kiejtése: iambosz, nem jambosz) nevezték a gúnyos, csipkelődő verseket, melyek kíméletlenül
támadtak minden bűnt, hibát, fogyatékosságot. Bár a gúnyos vers nem hiányzik a modern lírából sem, ezt az
elnevezést nem alkalmazza már a műfajelmélet. Az iambosz megteremtője Arkhilokhosz (Kr. e. 7. század)
volt. Fellépése forradalmat jelentett az antik verselés történetében, „reformjai” óta hihetetlen változatosságra tett szert a görög költészet.
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követő thesis esetében ereszkedő verslábról, ha fordított a sorrend,
emelkedő verslábról beszélünk.➋
A különböző verslábak variációja új sorfajokat teremtett, s addig
ismeretlen nyelvzenei lehetőségeket, különös dallamokat csiholt ki a görög nyelvből. A változatos verssorok kombinációi sokféle versszak kialakítását is lehetővé tették. A verssorok utolsó szótagja általában közömbös: lehet hosszú is, rövid is (jele: È
¾). A hexameter és a pentameter
kivételével a sorok szótagszáma kötött: tehát két rövid szótag helyett
nem fordulhat elő hosszú szótag, illetve ezt nem helyettesítheti két
rövid.➌
Vörösalakos amfora
kitharán (a lant továbbfejlesztett változatán)
játszó férfi ábrázolásával
(Kr. e. 490 körül)
Metropolitan Museum
of Art, New York

➋ Ereszkedő lejtésű verslábak:
trocheus: ¾
΄ È,
daktilus: ¾
΄ È È.
Emelkedő lejtésű verslábak:
jambus: È ¾
΄ , anapesztus: È È ¾
΄
Közömbös (lebegő) lejtésű verslábak:
spondeus: ¾ ¾
pirrichius: È È
➌ Az antik görögök nem tagolták külön verslábakra az egyes sorfajokat (bizonyos verslábakat egy metrumba vontak, s nagyobb szerepük volt a sormetszeteknek). Tankönyvünk – a későbbi hagyományt követve – a könnyebb áttekinthetőség és eligazodás kedvéért elkülöníti a verslábakat.

FELADATOK
1. Gyakoroljátok az alábbi táblázat alapján a verslábak felismerését! A megoldást a füzetetekbe

írjátok!
anapesztus
ÈÈ ¾

daktilus
¾ ÈÈ

jambus
È¾

pirrichius
ÈÈ

spondeus
——

trocheus
¾È

álmos, arab, csodaszép, doboló, daktilus, éjszaka, élmény, érem, három, madár, károg, kettő,
kicsi, király, kószál, kósza, pici, pillanat, számít, szomorú, tüzes, villamos, virág, viszály
2. Ritmizáljátok Arkhilokhosz Megnyugvás a sorsban című versét! Melyik versláb az uralkodó?

Ó, te szív, te űzhetetlen gondok által meggyötört,
légy erős hát és a rosszal szembevetve melledet
álld a harcot, tartva hűn a baj között is elveid,
ELÉGIÁK ÉS EPIGRAMMÁK
rendületlen; s más szemének győztesen se légy kevély,
ám legyőzve, könnyeket titkon se hullass, csüggedőn,
hanem – örömnek és keservnek – jóban-rosszban egyaránt –
vess határt, s fogadd el hát az emberélet ritmusát.
• Marticskó József fordítása

A GÖRÖG LÍRA, AZ IDŐMÉRTÉKES VERSELÉS
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Dalköltészet

➊ Leszbosz szigetét a mítosz szerint a meggyilkolt és tengerbe
vetett Orpheusz
szelleme tette
dalossá, amikor
a szigetlakók
a hullámokból
kifogva tisztes
temetésben részesítették őt.

A Leszbosz szigetén➊ (az Égei-tenger északi részén) kibontakozó aiol dalköltészet klasszikusai közül költői világuk újszerűsége és különösen az
utókorra, a későbbi évezredek irodalmára gyakorolt hatásuk miatt két lírikus emelkedik ki: Szapphó (szaffó; Kr. e. ?628–?568) és Alkaiosz (alkajosz;
Kr. e. ?630–?570). Mindkettőjüknek jelentős szerepe van abban, hogy a személyesség, az egyéni érzelmek kerültek előtérbe a költészetben. A dal a lírai
műfajok közül a legősibb: egynemű érzéseket, hangulatokat, gondolatokat
szólaltat meg egyszerű formában. A pillanatnyi érzésnek, hangulatnak a
kifejezése adja meg a személyességét, bensőségességét. A dal a legzeneibb
lírai műfaj, keletkezésekor még elválaszthatatlan a kísérő zenétől.

Szapphó
intonáció: hangvétel,
hangütés
A metafora a szóképek (stilisztikai képek) vagy – más elnevezéssel – trópusok
egyik alfaja: két fogalom, jel, jelentés azonosítása valamilyen
közös jegy (pl. hasonlóság) vagy hangulati
egyezés alapján.

„Futó kacajok, forró sóhajok lüktetnek” az első asszony-költő, Szapphó
verseiben. Neki csak egyetlen témája van: a szerelem. Gyönyörű ﬁatal lányokhoz írta lobogó, perzselő hevű, új formákban megcsendülő költeményeit.
Édesanyám! nem perdül a rokka… ■ A szerelem megszületésének
hangulati ﬁnomságát és a felerősödő szenvedély testet-lelket bénító erejét villantja fel ez a töredékes helyzetdal. Az akadozó rokka és a szakadós fonál metaforája még a tétovaságot, a lélek zavarát, a szerelmi
szenvedélynek való kiszolgáltatottságot sejteti. A következő sorok már
álszemérem nélkül sóhajtják el a szerelmi vágyódást, a testi-lelki harmónia megteremtésének óhaját.

Úgy tünik nékem… ■ A mindent feldúló szerelmi vágyakozás nyíltan szókimondó megszólaltatása ma is az újdonság erejével hat. Egyik leghíresebb verstöredékében ennek a szerelmi
borzongásnak, a bensejében dúló viharnak tüneteit mutatja be. A vers Agalliszhoz szól, akit
fiatal férfi udvarlója csábít el a költő bűvköréből. A felzaklató irigység, a kínzó féltékenység érzelmeit szólaltatja meg a dal intonációja: a kedvessel szemben ülő ifjú „egy az istenekkel”, tehát örökre boldog, s éppen ettől, a sajátjának követelt isteni állapottól fosztja meg őt, a gyötrődő, már-már tébolyodottan szerelmes lírai ént. A következő három strófa tulajdonképpen
nem is Agalliszhoz szól: a költőnő figyelme önmagára fordul, s szinte ámulattal elemzi önmagát, a benne lezajló változásokat. A szenvedély nem csupán lelki-érzelmi síkon jelentkezik.
Kóros testi tüneteit biológiai hitelességgel részletezi: szíve vadul ver, elakad a hangja, szeme
vak, füle zúg, színe a haldokolva vergődőé, a fűnél is zöldebb. A töredék utolsó sora (a következő strófa kezdete) a kétségbeesett tehetetlenség, a teljes kiszolgáltatottság bevallása. Kérdés, hogyan fejeződhetett be a költemény.➊
➊ Szapphó dalát Catullus (katullusz) is átköltötte latinra, Ady Endre pedig Szapphó szerelmes éneke címmel írt róla verset.
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Aphroditéhoz ■ A himnusz vallásos emelkedettségű nyitósorokkal
kezdődik: könyörgő imával fordul szerelmes gondjában az istennőhöz
segítségért. A himnikus hang a fájdalmas panasz után bensőséges vallomássá válik: a mindenható istennőt, Zeusz leányát legmeghittebb barátjának, bizalmas szövetségesének tekinti a szerelméért vívott harcban.
Legfőbb érvként a múltra hivatkozik: van oka és joga, hogy újra Aphroditéhoz forduljon, hiszen „annyi másszor” hajlott már hívó szavára; verebek vonta kocsiján mindig gyorsan megérkezett az Olümposzról, halhatatlan arcán hozva a mosolyt, a megértő vigasztalást.
Az 5–6. versszak idézi az istennő és a szerelmes Szapphó egyik korábbi intim párbeszédét. Aphrodité megígéri, hogy kielégíti olthatatlan
vágyát; Peithó, a rábeszélés istennője révén elintézi, hogy az eddig szívtelen, érzéketlen szerető – ha nem akarja is – viszonozza az utána epedő
vágyat, fellobogjon benne is az emésztő szenvedély.
A kompozíció átgondolt kerekdedségét a múlt érveivel felerősített
bensőséges fohász megismétlésével éri el, s a befejezés kiegészül azzal
a reménnyel, hogy ezt a legújabb szerelmes harcát is sikerre viszi Aphrodité.
A „tizedik múzsát” látták Szapphóban a későbbi görögök, s így él az
utókor emlékezetében is. Róla nevezték el az ún. „szapphói versszakot”.
Ez a strófaszerkezet három szapphói sorból áll (a harmadik láb
daktilus, a többi trocheus), a negyedik pedig az ún. adoniszi sor (egy
daktilus és egy trocheus, illetve spondeus).
Szerkezet: A–B–A forma

A szapphói strófa képlete:

könyörgő ima; jelen (A) –

¾ È½ ¾
¾ È½ ¾
¾ È½ ¾

elbeszélés; múlt (B) –
könyörgő ima; jelen (A).

È
¾ ½ ¾ È È½
È
¾ ½ ¾ È È½
È
¾ ½ ¾ È È½
¾ È È½

¾
¾
¾
¾

himnusz: a görög hümnosz szóból származik,
jelentése dicsítő ének

Bertel Thorvalsden:
Vénusz (Aphrodité)
az almával (1813–1816)
Thorvaldsens Museum,
Koppenhága

È½ ¾ È
È½ ¾ È
È½ ¾ È
È
¾

FELADATOK
1. Ritmizáljátok Szapphó egyik strófáját!
¾ È½ ¾ ¾½ ¾

È

È ½ ¾ È½ ¾ È

Úgy tünik nékem, hogy az istenekkel
¾ È ½ ¾ È½ ¾ È È½ ¾ È ½ ¾ È

egy a férfiú, aki szemben ülhet
¾ È½ ¾ ¾½ ¾ È È ½ ¾ È½ ¾ ¾

véled és édes szavadat közelről
¾ È

È ½ ¾

¾

2. Aphrodité a „kedvesen mosolygó”, „aranyos

istennő”. Minden élő felett uralkodik, kivéve három istennőt: Pallasz Athéné,
Artemisz és Hesztia (a tűzhely istennője)
ellenáll hatalmának. Aphrodité ajándékozza az embereknek a szépséget és a szerelem boldogságát és gyötrelmét.
A szöveget folytatva-kiegészítve mutassátok be az istennőt!

hallja, hogyan szól…
• Devecseri Gábor fordítása

SZAPPHÓ
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Alkaiosz
Az allegória vagy képes beszéd valamilyen erkölcsi kérdés vagy elvont fogalom megjelenítése
vagy személyként történő ábrázolása. A mű egészén végigvitt és részletezett metafora.

A toposz (görög, ’állandó hely’) olyan közismert
és általánosan alkalmazott költői kép, nyelvi fordulat vagy cselekményelem, amely hosszú időn
keresztül elevenen él az irodalmi hagyományban.

Alkaiosz életművében elkülönítünk szerelmi és
harci dalokat, himnuszokat. Népszerűségét a
bordaloknak köszönheti: a bor, az ivás dicsérete, a mámor magasztalása szólal meg ezekben
a versekben.
Az első ismert toposzok egyike is Alkaioszhoz köthető.

Az állam hajója ■ című versében megjelenő
és végigvezetett metafora a hajó-állam-társadalom azonosítására szolgál, de jelentheti az ember
viharos tengeren hányódó hajójának képe magát
A bordal ivás közbeni éneklésre szánt dal, mely a
az életet is, s gyakran visszatérő kép az irodaborivást magasztalja. Többnyire csapongó gonlomban s a művészetekben.
dolatmenetben fejezi ki a mámoros hangulatot.
A vers egyben képes beszéd, vagyis allegória
is. Hiszen a tengeren, partoktól távol a nyílt vízen hányódó, szakadt vitorlájú hajó már a korAz alkaioszi strófa képlete:
társak szemében is többet jelentett, mint egyÈ ¾½ È ¾½ È ¾½ È È ¾½ È ¾
szerű kép. A hajó hozzátartozott a görögség
È ¾½ È ¾½ È ¾½ È È ¾½ È ¾
mindennapi életéhez. Így könnyen érthető,
È ¾½ È ¾½ È ¾½ È ¾ ½ È
¾ È È ½ ¾ È È½ ¾ È½ ¾ È
hogy sorsát, veszélynek kitettségét korán vonatkoztatták a hajó építőjére és a hajósokra is.
A helyzet nehézségét a költő egy jelzőcserével eleveníti meg: nem
a vészt hozó tenger a sötét, hanem a hajó. A veszélyeztetettséget a mozgást jelentő igék halmozásával érzékelteti Alkaiosz.
A tehetetlen sodródás, a hajó fokozatos pusztulása tartalmilag fenyegetővé teszi a képet. A vers töredékben maradt fenn, de a pillanatképben rögzített állapot jelzi, hogy nem egyszerűen egy tengeri viharban sodródó hajóról szól, hanem egy léthelyzetről.

Lawrence Alma-Tadema:
Szapphó és Alkaiosz
(1881)
Walters Art Museum,
Baltimore
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Bordal ■ Alkaiosz versei között önálló csoportba sorolhatók a bordalai.
A téma azonos, de a versekben többféle beszélői szándékot fedezhetünk
fel. Van olyan, amiben a bor tisztelete, az ivás dicsérete szólal meg, hiszen
ez az, ami elűzi az ember életéből a gondot. De van olyan bordala is,
amelyben a víz és a bor keverésének helyes arányára tanítja az olvasókat.
A róla elnevezett alkaioszi strófa első három sora emelkedő, a negyedik ereszkedő. A jambust és a trocheust spondeus helyettesítheti.

Anakreón
A jónok halhatatlan lírikusa Anakreón (Kr. e. ?572–
?487). Ő a pillanat boldogságának, az élet élvezésének,
a bor mámorának és a szerelem gyönyörének a költője. A ránk maradt töredékek azt bizonyítják, hogy
csaknem teljes érdektelenséggel nézett el a közélet, a
politika eseményei fölött. Költészetét a közvetlen
hang, a könnyed dallam, a tréfás és melankolikus bölcselkedés, a játékos érzelmi telítettség jellemzi.
Egyik legnagyobb élménye lehetett az öregség ellenére is fel-fellobbanó szerelmi vágy, amely gyakran hiába égette szívét. Ez a témája az Engem a Szerelem… kezdetű töredékes dalának is.

Christian Fædder Høyer:
Anakreón és Cupido
(Erósz) (1806)
Thorvaldsens Museum,
Koppenhága

Gyűlölöm azt... ■ A két disztichonból álló epigramma jól érzékelteti,
hogy a költő számára hitelét vesztette a hősi epika korának értékrendje.
A közösségért elszenvedett halál helyett az elmúlással szembenéző ember életigenlését, az élet örömeit
➊ Anakreón hatása vetekszik Szapphóéval:
az ún. „anakreóni dalok” szerzői évszázatartja fontosnak. Ezzel a verssel Anakreón először
dokon át ismétlik – gyakran a nagy meshirdette meg az alanyi költészet programját a köterhez méltó ügyességgel – a mester tézösségi költészettel szemben. Azért gyűlöli a hábomáit, a halál árnyékában a bor, a szerút és a lélekölő viadalt, mert az élet szépségeitől
relem, alkotás örömeit.
fosztja meg az embereket.➊
Engem a Szerelem… ■ Az idős emberben feltámad a szerelem szenvedélye, de a lány, a leszboszi, a szerelmes költő fehér haját csúfolvagúnyolva elszalad, s inkább másokra kacsint. Az egyszeri esemény általános létállapot kifejezőjévé válik, s az öregség és a fiatalság szembeállítása egyértelműen elégikus hangulatú. Ezt az ellentétet alátámasztja a szerkezet is: a lírai én az első versszakban még cselekvő, a másodikban már a passzív belenyugvás jellemzi. Az elfutó lányok szerepeltetése pedig a lírai én magányosságát erősíti.
Anakreónt az élet rövidsége – idős korában is – Aphrodité és a múzsák szép adományainak szeretetére inti.

ANAKREÓN
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Töredék a halálról ■ Ezt a költeményét tartják az egyik legszebb alkotásának. Az öregség és a halál utáni lét a témája. Tárgyilagosan bemutatja, hogyan teszi tönkre a lírai én külsejét az öregedés, s hogyan
okoz ez a lélekben félelmet. Időszembesítéssel zárul vers: az élet egészének rövidsége szemben áll a halál örökkévalóságával.
Anakreón hatására jellemző, hogy követői önálló műfajjá tették az
úgynevezett anakreóni dalt, amely általában a szerelem örömét és a borozgatás derűjét dicsőíti, hiszen ezek enyhítenek az élet rövidségének
tragikumán.
Anakreón Horatiusra is nagy hatással volt, illetve Csokonai Vitéz
Mihály is élt az anakreóni dal hagyományával, játékos derűjével.
FELADATOK
1. Tanulmányozzátok az alkaioszi strófát az alábbi részlet alapján!
¾ ¾ ½ È ¾½ ¾ ¾½È È

¾½ È ¾

Immár a szél járása sem ismerős,
¾ ¾½ È ¾½ ¾ ¾½ È È

¾ ½È È
¾

mert erre is hullám hegye hömpölyög,
È ¾½È ¾½ È ¾ ½ È ¾ ½È

amarra is, mi meg középen
¾ È È ½ ¾ È È ½ ¾ È½ ¾ È

csak vitetünk a sötét hajóval.
• Trencsényi-Waldapfel Imre fordítása

2. A bordal a magyar költészetben is kedvelt

műfaj. Néhány példát említünk:
Balassi Bálint: Borivóknak való…
Kölcsey Ferenc: Bordal
Bajza József: Borének
Vörösmarty Mihály: Fóti dal
Petőfi Sándor: A borozó
Keressetek további műveket!

Attikai feketealakos kratér Dionüszosz,
táncoló szatírok és menádok ábrázolásával
(Kr. e. 520 körül) J. Paul Getty Museum,
Los Angeles

3. Anakreón alábbi soraiban egy újfajta versláb, a ionikus a minore (jónikusz a minóre;

È È ¾ ¾ ) a meghatározó:

ÈÈ ¾ ¾½ È È ¾ ¾½ È È ¾ ¾½ È È ¾ ¾

A halánték deres immár, a haj őszül koponyámon
ÈÈ ¾ ¾½È È ¾ ¾ ½ È È ¾ ¾ ½ È È ¾ ¾

fiatalságom elillant, feketéllnek fogaim már.
• Radnóti Miklós fordítása

Csokonai Vitéz Mihály (1773–1805) többször használja ezt a verslábat. Anakreoni dalok címmel 21 darabból álló versciklust is írt. Mutassátok ki a ciklus néhány versén az antik előd hatását!
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A GÖRÖG DRÁMA
AZ ATHÉNI DEMOKRÁCIA
A görög történelem fénykora a Kr. e. 5. század, ekkor vált Athén a görög városállamok
vezetőjévé. Sikeresen állt ellen a perzsa hódításnak, először Szalamisznál a tengeren
(Kr. u. 480), majd következő évben szárazföldön is megtörte Xerxész perzsa király hódító
hadjáratát. Kr. u. 478-ban megszervezte az ún.
déloszi szövetséget, melynek célja Athén vezetésével a görög városállamok egységes tengeri szövetségbe történő tömörítése volt.
A polisz Periklész idején (Kr. e. 443–429)
érte el fejlődésének csúcspontját: a Földközitenger leghatalmasabb és leggazdagabb államává vált. Olyan jólétet és annyi politikai

szabadságot biztosított szabad polgárai számára, mint
egyetlen más korabeli állam
sem.
A megvalósult demokrácia pedig kibontakoztatta a
nép alkotókészségét.
A perzsa betörések rombolásai után újjáépült Athén
nemcsak az ókor gyönyörű Periklész
világvárosa, hanem a szellemi Kr. e. 430 körüli
mellszobrának róélet központja is lett. Ekkor
mai kori másolata
építették az Akropolisz hegyén ma is álló Parthenont, amely még romjaiban is lenyűgöző harmóniájával, arányaival
és mértéktartó pompájával.

Az antik színház és színjátszás
A külső ellenséggel vívott élet-halál harc s az
az alapvető átalakulás, mely a Kr. e. 5. századig a görög poliszok nagy részében a démoszt, a parasztokból, iparosokból, kereskedőkből álló polgárságot segítette uralomra,
mélyreható változásokat idézett elő az emberek gondolkodásában is. A gyorsuló világ, a
szemben álló társadalmi csoportok küzdelméből adódó összeütközések sorozata tudatosította az örökös változás gondolatát,
a biztonság, az állandóság hiányának élményét. Ebben a helyzetben egyénnek és közösségnek felelősséget kellett vállalni egymásért. Ez a világszemléleti fordulat is
hozzájárult ahhoz, hogy a Kr. e. 5. században a dráma lett a görög irodalom vezető
műneme.

Niké, a győzelem istennője temploma
Athén, Akropolisz
AZ ANTIK SZÍNHÁZ ÉS SZÍNJÁTSZÁS
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DIONÜSZOSZ KULTUSZA
A görög dráma kialakulása vallásos szertartásokhoz, elsősorban Dionüszosz ünnepeihez kapcsolódik. A szőlőművelés, a bor és a mámor istenének egy évben több vidám-zajos ünnepe is volt. A városokban
január végén 50 ifjúból álló kórus az isten oltára előtt kardalokat, dithüramboszokat
Dithürambosz: lírai műfaj; eredetileg Dionüadott elő. Ezekben Dionüszosz mitikus sorsát,
szoszról szóló himnikus mű, amelyet fenséges, eltetteit, szenvedéseit, halálát és újjászületését
ragadtatott hangulat, stílus és dallam jellemez.
énekelték meg.

kultusz: vallásos tisztelet,
a vallási szertartások öszszessége; tágabb értelemben: hódolat, imádat

A SZÍNJÁTSZÁS KEZDETEI
■

„Sok változáson keresztül a tragédia végül megállapodott,
mikor megkapta természetének megfelelő alakját a színészek számában is. Ezt először Aiszkhülosz emelte egyről
kettőre, csökkentve a kar szerepét, és a párbeszédet állítva a
középpontba; a három színészt és a díszletezést Szophoklész vezette be” – írja Poétikájában Arisztotelész.

Az első lépés a „dráma” felé valószínűleg az volt, hogy
a Dionüszoszt megszemélyesítő karvezető kivált a kórusból, az isten oltárához lépve egy-egy részletet elmondott
életéből, s erre a kar hódoló énekkel válaszolt. Az első
„színész” felléptetése Theszpisz, a legendás attikai tragédiaköltő és színész nevéhez fűződik. Később két, majd
három színész jelent meg a színpadon, s az ő párbeszéKhorégosz festő: Vörösdük már bonyolult cselekménysor megjelenítésére adott lehetőséget.
alakos kratér Dél-Itáliából
Megváltozott a dráma tárgya is: Dionüszosz helyét elsősorban
Dionüszosz kísérőinek
ábrázolásával
a trójai, a mükénéi s a thébai mondakör tragikus sorsú hősei foglal(Kr. e. 390–380)
ták el.
Cleveland Museum of Art,
Minden év márciusában–áprilisában rendezték meg a nagy DionüCleveland
szosz-ünnepet. A Dionüszia fénypontja volt a drámai verseny. Ezen
Kr. e. 534-től tragédiaköltők, 486-tól kezdve pedig komédiaköltők is
részt vettek. A versenyeket irányító arkhón (állami tiszt➊ A versenyeken tíz, előre megváviselő) három tragédiaköltőnek és öt komédiaszerzőnek
lasztott bíró mindegyike felírta az
adott játszási engedélyt. (Később csak három komédia
általa megállapított rangsort egy
került színre.) A tragédiaírók rendszerint tetralógiával,
táblára, s ezt bedobta egy urnába.
Ebből az arkhón kihúzott öt táblát,
a komédiaköltők egyes darabokkal pályáztak.➊ A vers ennek alapján döntöttek. A töbsenygyőzelem nagy megbecsülést, tiszteletet, néha polibi öt, ki nem húzott „szavazólatikai tisztséget is szerzett a költőnek, a harmadik hely
pot” figyelmen kívül hagyták.
azonban a bukással volt egyenlő.
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Az ún. szatírdrámáról vagy szatírjátékról alig tudunk valamit, ez
egyike az antik irodalomtörténet nagy rejtelmeinek. A három tragédiát
követően került színre ez az oldottabb hangulatú, könnyedebb hangvételű műfaj. Minden bizonnyal Dionüszosz dicsőítését kellett tartalmaznia, bár az egyetlen, teljes épségben ránk maradt szatírdráma, Euripidész Küklópsz című alkotása nem a bor és a vidámság istenéről szól.
A kar tagjai a Dionüszosz kíséretébe tartozó, félig állati külsejű, kecskelábú, lófarkú és lófülű szatírok – görögösen: szatüroszok – voltak.

tetralógia: általában
négy önálló részből álló
mű; a drámaversenyeken
három tragédia és egy
hozzájuk kapcsolódó
szatírjáték alkotta

A SZÍNHÁZ
Mivel az ünnepségeken hatalmas tömeg vett részt, a színházat is ennek
megfelelően alakították ki. Rendszerint domboldalra épített, félkör alakú, lépcsőzetesen emelkedő padsorokat képeztek ki a nézők számára.
Egy-egy ilyen szabadtéri színház olykor 20–30 ezer ember befogadására vált alkalmassá. A színház közepét egy kerek vagy félkör alakú térség foglalta el. Ez volt az orkhésztra („tánctér”). Ide vonult be a két részre osztott, 13–15 tagú kórus, s itt is tartózkodott az előadás végéig.
A valamivel magasabb szinten levő „színpad” elég keskeny volt, csak
2-3 szereplő fért el rajta. A színészek csak nagyon keveset mozogtak,
elsősorban vitatkoztak, szócsatát vívtak egymással. A színpad mögött
később díszes épület állt (királyi palota vagy templom díszlete), előtte
pedig oszlopsort alakítottak ki.
A színházi előadások kora reggel kezdődtek, és természetes világítás mellett egész nap folyamatosan tartottak. A közönség éppen ezért

AZ ANTIK SZÍNHÁZ ÉS SZÍNJÁTSZÁS

Az epidauroszi
görög színház romjai
(Kr. e. 4. század)
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evett és ivott az előadás alatt is.➊ A színházba minden szabad ember elmehetett, de belépődíjat kellett ﬁzetni. A szegény polgároknak az állam megtérítette a jegy árát; ezt
nevezték „nézőpénznek”.
A színészek álarcot hordtak, hiszen a
nagy távolság miatt az arcjátéknak (mimika) egyébként sem lehetett
volna semmi funkciója. A maszk lehetővé tette, hogy a női szerepeket
is férﬁak alakítsák, s egy színész több szerepet is vállalhatott. Az bizonyosnak tekinthető, hogy az álarcokba nem tettek hangerősítő tölcsért;
a színházaknak egyébként is kitűnő akusztikájuk volt. Az álarcok erősen egyénítettek, a szerephez szabottak lehettek. A tragikus hősök (színészek) olyan ruhát viseltek, mint az athéniak, csak sokkal ékesebbeket. Jellemző lehetett a földig érő ruha s az afölé öltött köpeny;
valamelyik a kettő közül hosszú ujjú volt. A szereplők bőrből készült
sarut (kothornosz) hordtak; ezt csak a későbbi évszázadokban magasították vastag talppal és sarokkal.
A kórus (kar), mely énekkel (kardal), fuvolakíséretre lejtett tánclépésekkel kísérte és magyarázta a cselekményt (néha maga is beleavatkozott abba), mindvégig jelen volt a görög drámában. A kardalok és
a dialógusok váltakozásából épült fel minden színpadi mű.

➊ A közönség élénk érdeklődéssel kísérte az előadásokat, s véleményét azonnal és hangosan ki
is nyilvánította: pisszegett, hangosan beszélgetett, sarkával dobolt, gyümölcsöket dobált a
színpadra vagy tapsolt.

Maszkot viselő színész
terrakottas szobrocskája
(Kr. e. 400 körül)
Metropolitan Museum
of Art, New York

A hierapoliszi színház
romjai (Kr. u. 1–3. század)

FELADAT

Keresd meg a rajzon, hol táncolt a kar, hol játszottak a színészek és hol jelentek meg az isteneket
alakító színészek?
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A klasszikus görög tragédia szerkezeti egységei
A Kr. e. 5. század közepétől kezdve az ún. klasszikus attikai tragédiák a következő hagyományos
szerkezeti egységekre tagolódtak:
• Az előadást a főhős monológja vagy két színész dialógusa nyitotta meg (prologosz).
• Ezt követte a kar bevonulása, elhelyezkedése az orkhésztrán (vagy mellette).
• Közben elhangzott az első kardal, a parodosz. Minden későbbi kardalnak sztaszimon (állva
előadott dal) volt a neve (ekkor a kórus már a helyén van, ha nem is áll mozdulatlanul).
• Az epeiszodion a tragédiának az a párbeszédes része, amely két teljes kardal között foglal helyet (a modern drámák jelenetnek nevezett részével rokon).
• Az utolsó sztaszimont követő dialogikus rész volt az exodosz (végkifejlet, befejezés).
• Az exodoszt lezáró, a mű tanulságait összefoglaló, rendszerint valamilyen életbölcsességet megfogalmazó rövid kardalt, melyet a kórus elvonulás közben énekelt, exodikonnak
hívták.
• A szereplőnek vagy szereplőknek a karral folytatott lírai dialógusa a kommosz (panaszdal).

Ma már nem lehet pontosan rekonstruálni, milyen is lehetett egy- triász: háromtagú
egy színházi előadás. Annyi bizonyos, hogy rendkívül összetett látvá- csoport
nyosságot nyújtott: ének, tánc, zenekíséret, szavalat, díszlet együttesen hatott a nézőkre. A színház nyújtotta élményben a görögök az
„Ismerd meg önmagad!” elv gyakorlásának egyik legfontosabb forrását
látták.
Ami a görög tragikus költészetből a világirodalom klasszi➊ Cím szerint 525 tragédiáról
kus hagyományaihoz tartozik, az Athénban Kr. e. az 5. szávan tudomásunk. Ránk azonzadban jött létre, és három nagy költő, Aiszkhülosz (525–456),
ban mindössze 34 darab maradt.
Szophoklész (szofoklész; 496–406) és Euripidész (480–406)
nevéhez fűződik. E „tragikus triászhoz” kapcsolódik időkonfliktus: (latin) összeben az antik görög komédia legnagyobb alakütközés, ellentétes érdeja, Arisztophanész (arisztofanész; ?450–
kek egymásnak feszülése
?385).➊
isteni világrend: az emA görög drámák mindig valaberi lét legvégső erkölcsi
milyen válságot, összeütközést,
parancsait (pl. hagyoazaz drámai szituációt állítottak
mány, istenek tisztelete,
középpontjukba. Legtöbbször
szülők tisztelete, halál és
temetés, a lélek elengeaz isteni és emberi világrend
dése) jelenti és foglalja
konfliktusáról szólnak. A Kr. e.
össze; a kinyilatkoztató
5. században a tragédia bizovallásokban mindez törnyult a legalkalmasabbnak a
vényként fogalmazódik
meg (például Tízparanpoliszdemokrácia erkölcsi-társacsolat)
dalmi problémáinak felvetésére.
Az athéni állam a színpad közBertel Thorvaldsen: Melpomené, a tragédia és emberi világrend: egy
vélemény-formáló szerepét ha- Thália, a komédia múzsája (1843)
adott társadalom jog- és
szokásrendje
mar felismerte és használta.
Thorvaldsens Museum, Koppenhága
AZ ANTIK SZÍNHÁZ ÉS SZÍNJÁTSZÁS
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A dráma műneme
A dráma a líra és az epika mellett az irodalom harmadik műneme. A drámai mű cselekménysort ábrázol
– tehát a külvilág az ábrázolás tárgya –, de az eseményeket, a szereplők jellemét, gondolatait, egymáshoz
való viszonyát az alakok párbeszédeiből, dialógusaiból,
magánbeszédeiből, monológjaiból és tetteiből ismerjük
meg (szemben az epikai művekkel, amelyekben az elbeszélő szövegből derül ki a történet). A drámai cselekmény jelen időben előttünk bontakozik ki az alapszituációból, amely a szereplők egymáshoz való
viszonyát, törekvéseiket, magatartásukat meghatározza. Ez a drámai
helyzet a hőst vagy hősöket akcióra, drámai harcra készteti. A dráma
rendszerint sorsfordulatot bemutató mű, cselekménye – terjedelmi okok
miatt – is sűrített. Gyakran a szemben álló erők, egymástól eltérő emberi
magatartások kiélezett összeütközése, konﬂiktusa áll a középpontjában. A drámai mű sajátosságaiból következik, hogy nyelve sokkal tömörebb, erőteljesebb, mint például az epikus alkotások nyelve.

Az antik drámák szerkezetében a hely, az
idő, a cselekmény hármas egysége érvényesül. A színhely mindig egyetlen tér, a
valóságos tettek máshol játszódnak, ezekről az őr vagy hírnök számol be a nézőknek. A cselekmény egyetlen eseménysort
mutat be, egyenes vonalú, s az események néhány óra alatt játszódnak. Ezeket
a dramaturgiai elveket először Arisztotelész rögzítette Poétika című munkájában.

DRÁMA ÉS SZÍNJÁTSZÁS

Az ókori mintára épült
Teatro Olimpico Vicenzában, Andrea Palladio
alkotása (1580–1585)
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A drámai mű eredetileg – s bizonyos kivételektől eltekintve ma is –
színpadra szánt alkotás.
A drámai művekből hiányzik a tárgyleírás, a táj- és környezetrajz,
a külső jellemzés (legfeljebb rövid szerzői utasítás formájában
található meg). Mindezeket a díszletek, a kellékek és a színpadon
látható színészek pótolják.
A drámai művek megjelenítésében a legnagyobb szerephez
a színjátszás jut. A drámai
alkotás színpadi értelmezése a
rendező elgondolásai alapján
a színészi alakításban valósul
meg. A színészi akció (cselekvés, mozgás, gesztus és mimika
együttese) és dikció (a színész
beszéde, a helyzetnek és a
megformált alaknak megfelelően elmondott drámai szöveg)
a megjelenítés legfőbb eszközei.
A GÖRÖG IRODALOM
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A TRAGÉDIA
A dráma egyik műfaja a tragédia. UralkoA tragikum olyan értékszerkezet, melyben hirtelen
dó esztétikai minősége a tragikum. A csenagy értékveszteség, értékpusztulás következik be.
lekmény szintjén ez a kiemelkedő hős vagy
hősök halálában vagy lelki összeomlásában
nyilvánul meg. A tragikus hős többnyire a korszakban általánosan
elismert, pozitív erkölcsi értékeket képvisel, céljaiért vállalja a harcot,
s az ellenerőkkel való küzdelemben bukik el. Bukása a félelem és együttérzés érzelmeit váltja ki a nézőből, olvasóból, s megerősíti a hős által A budapesti Népszínház,
képviselt értékek tiszteletét. Vannak negatív vagy téves célokért küzdő, Ferdinand Fellner és
sőt erkölcsi értelemben kifogásolható drámai hősök is. Bukásuk mégis Hermann Helmer
tragikus hatású, mert nagy formátumú ember pusztulása mindig az alkotása (1875), 1908 és
1965 között a Nemzeti
értékveszteség érzetét kelti.
Színház otthona

A 90 esztendőt megért, boldog életű Szophoklész (Kr. e. 496–406)
munkásságában érte el a görög tragédiaköltészet fejlődésének tetőpontját. Poétikájában Arisztotelész
az ő tragédiáit tartja a műfaj mintaképének, a legtöbbször az ő műveire hivatkozik.
Szophoklész léptetett fel először
három színészt, ő vezette be a díszletezést, s a kórus tagjainak a számát
12-ről 15-re emelte.

Több mint 120 darabot írt. 24 győzelmet aratott a versenyeken – többet, mint bármely más görög drámaíró –, a vereséget jelentő harmadik helyre pedig sohasem került.
Ránk maradt hét tragédiája közül
három a trójai, három a thébai
mondakörből meríti témáját, egy
pedig Héraklészról szól.
Szophoklész római kori mellszobra
Galleria degli Uffizi, Firenze

SZOPHOKLÉSZ KÉT TRAGÉDIÁJA
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A THÉBAI MONDAKÖR➊
Laiosz (lájosz), Labdakosz fia, Théba királya feleségével, Iokasztéval (iokaszté) hosszú ideig
önmegtartóztató módon élt, mert az a borzalmas jóslat nehezedett a királyi párra, hogy
Laiosz születendő fia meg fogja ölni apját, és
anyját veszi el feleségül. Egyszer – a bor mámorában – a király mégis megszegte a magára vállalt megtartóztatást, és fia született.
A csecsemő bokáját átszúratta – innen a neve:
Oidipusz (ojdipusz), „dagadt lábú” –, és kitétette a Kithairón hegyére, hogy elpusztuljon.
A parancs végrehajtásával megbízott szolgának azonban megesett a szíve a gyermeken,
s egy pásztornak adta át. Ez elvitte Korinthoszba, Polübosz királyhoz, aki – gyermektelen lévén – sajátjaként nevelte fel.
Ifjú korában egy lakomán valaki „cserélt
gyermeknek”, fattyúnak nevezte Oidipuszt.
A sértés nyugtalanította, s Delphoi jóshelyén
kért felvilágosítást származása felől. Apollóntól ugyanazt a jóslatot kapta, mint egykor apja, Laiosz.
Hogy e szörnyű jóslat bekövetkezését
megakadályozza, nem tért vissza Korinthoszba, mert még mindig Polüboszt s ennek feleségét hitte szüleinek. A Théba felé vezető
úton idegenekkel találkozott. A keresztútnál
vita és veszekedés támadt közöttük, s Oidipusz ekkor tudtán kívül, önvédelemből meg-

Oidipusz és a Szphinx
Attikai vázakép (Kr. e. 5. század)
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ölte apját s ennek kíséretét egyetlen szolga kivételével. Így teljesedett be a jóslat egyik fele.
Mikor Théba falai alá ért, a várost éppen a
Szphinx (szfinx), az oroszlántestű, leányarcú,
madárszárnyú emberevő szörnyeteg tartotta
rettegésben. Emberáldozatot követelt a várostól magának mindaddig, míg valaki meg nem
oldja talányos kérdését: mi az, ami reggel
négy lábon, délben két lábon, este pedig három lábon jár? Az ismeretlen jövevény megoldotta a feladványt. Ez az ember, hiszen mint
kisgyermek négykézláb mászik, életének delén két lábon jár, az öregkor alkonyán a botra
mint harmadik lábra támaszkodik. A Szphinx
szégyenében egy mélységes szakadékba vetette magát, Oidipusz pedig jutalmul elnyerte
az özvegy királyné kezét s a város trónját.
(Laiosz halála után Kreón volt a király.) Beteljesedett tehát a végzet: megint csak vétlenül,
tudtán kívül édesanyjának lett a férje.
Oidipusz, mit sem sejtve a kettős bűnről,
békében és igazságosan uralkodott Thébaban. A vérfertőző házasságból két fia, Polüneikész és Eteoklész, s két leánya, Antigoné és Iszméné született. Egyszer azonban pusztító
dögvész dühöngött a városban. Ez a delphoi
jóslat szerint mindaddig nem ér véget, míg
Laiosz király gyilkosa el nem nyeri méltó büntetését. Oidipusz mindenre kiterjedő, erélyes
nyomozásba kezdett, s éppen a gyilkos után
való kutatás közben derült fény mindenre.
Iokaszté önkezével vetett véget életének,
Oidipusz pedig megvakította önmagát. Fiaira,
akik ellene fordultak, a testvérviszály átkát
mondta ki, s hűséges leánya, Antigoné kíséretében útra kelt. Az Athén melletti Kolónoszban talált menedéket, s itt fejezte be életét.

➊ Szophoklész Antigoné és Oidipusz király című tragédiái a thébai mondakörhöz kapcsolódnak. A korabeli néző ismerte a mítoszt, a mai olvasónak viszont, hogy valóban megértse a drámákat, az
előzményekre való gyakori célzásokat, mindenekelőtt a Labdakidák végzet sújtotta családjának történetével kell megismerkednie.
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Oidipusz két fia, miután rájuk szállt a királyság, békésen megegyeztek, hogy felváltva fognak uralkodni. Azt remélték, hogy így
megtörik az apai átkot, s elkerülhetik a testvérviszályt. Eteoklész azonban megszegte a
szerződést, s bátyját örökre száműzte hazájából. Polüneikész az argoszi királyhoz menekült. Feleségül vette annak leányát, s apósa

megígérte, hogy visszasegíti trónjára. Hét vezér indult hatalmas sereggel Théba hét kapuja ellen. Az elkeseredett küzdelemben a thébaiak győztek, a két testvér pedig egymás
kezétől esett el. A királyi hatalmat Kreón, a
volt királyné, Iokaszté testvére vette át. Itt
kezdődik az Antigoné című tragédia cselekménye.

Antigoné
AZ ANTIK DRÁMA JELLEGZETES VONÁSAI
Szophoklész tragédiájának első elolvasása közben is
Az ún. konfliktusos dráma középpontjáfeltűnik, hogy az események színhelye egyetlen tér.
ban a kibékíthetetlenül szemben álló erők
Amit látni lehet, Thébában, a királyi palota előtt törösszeütközése áll, mely elkerülhetetlenül
vezet a tragikus hős bukásáig. Az alapkonfténik. Az egyre feszültebbé váló konﬂiktus itt szenliktus oka már a darab legelején körvonalavedélyes viták, szócsaták formájában valósul meg.
zódik, s az események saját belső logikájuk
A valóságos tettek, az összeütközések (például Antiszerint haladnak a végkifejlet felé.
goné eltemeti Polüneikészt, az őrök rárohannak és
elfogják, Haimón a sziklasírban meg akarja ölni apját, és öngyilkos lesz) nem a színpadon zajlanak le.
➊ A kar jelentőségéről, szerepéről ArisztoEzekről az őr, illetve a hírnökök elbeszéléséből értetelész ezt írja Poétika című művében:
sülünk. A tragédia időtartama csupán néhány óra.
„A karnak mintegy a színészek egyikének
A kórus (kar), mely énekkel (kardal), esetleg
szerepét kell betöltenie és együttműködtánccal kísérte és magyarázta a cselekményt, elvánie a játék egész menetével – nem úgy,
mint Euripidésznél, hanem úgy, mint Szolaszthatatlan a görög drámától. Fontos szerepe
phoklésznél. A legtöbb költőnél az énekelt
volt a karnak a tragédiák (drámai művek) szerkezerészeknek nincs több kapcsolatuk a törtéti tagolásában: a mai jeleneteknek, felvonásoknak
nettel, mint akár egy másik tragédiával;
megfelelő részeket választotta el egymástól.➊
ezért azután betétdalokat énekelnek.”
Az Antigonéban az egyes kardalok nemcsak elválasztják, hanem össze is kapcsolják az egymás után
következő párbeszédes jeleneteket. A legelső karének például ujjongó
himnusz, a győzelem napjának köszöntése, hiszen éjszaka elmenekült a
Thébát ostromló sereg; a kar felidézi a csata egyes részleteit. A kardal ellentétes érzelmi tartalommal kapcsolódik a megelőző prologoszhoz.
Ugyanarra az ostromra utal, mely a városnak ugyan szabadságot, Antigonénak és Iszménének viszont végtelen szomorúságot hozott, hiszen
mindkét testvérük meghalt a csatában.
A kar megteremti az összefüggést is a prologosz és az 1. jelenet között. Megtudjuk, hogy a vének tanácsát az új király hívatta össze, s már
ANTIGONÉ
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közeledik is Kreón. A többi kardalnak is ugyanilyen kettős – elválasztó és összekötő – funkciója van, s egyben átmeneti megnyugvást is
jelent a felzaklatott lelkű nézők számára. A karvezető részt is vehet a
cselekményben. Teiresziász jóslata után például nagy szerepe van abban,
hogy Kreón megváltoztatja korábbi döntését.
Észrevehető különbség van a dialógusok és a kardalok verselése,
nyelve, stílusa között. A dialógusok hatos jambikus sorokból állnak, s a harmadik lábban – a görög eredetiben – legtöbbször sormetszet
(cezúra) található: È ¾½ È ¾ ½ È½½ ¾ ½ È ¾ ½ È ¾½ È ¾ .
A rövid szótag helyett hosszú is előfordulhat (tehát jambus helyett
spondeus). A dialógusokat Szophoklész attikai nyelvjárásban írta.
È ¾½ È ¾½È ¾½È ¾½ ¾ ¾½ È ¾

Apám, tied vagyok, te tűzöl célt elém,

È ¾½ È ¾½ È ¾½ È ¾½ ¾ ¾½È È
¾

S tanácsaid követni mindig kész vagyok.
• Trencsényi-Waldapfel Imre fordítása

È ¾½ È ¾½ È ¾½ È ¾ ½ È ¾½ È È
¾

Atyám, tiéd vagyok. Te szabsz utat nekem:
¾ ¾ ½ È ¾ ½ È ¾½ È ¾½ ¾ ¾½ È ¾

megszívlelem, ha jó tanáccsal gazdagítsz.
• Mészöly Dezső fordítása

➋ „A párbeszéd megjelenésével maga a természet találta
meg a megfelelő versmértéket, mivel a metrumok közül az
iambosz beszélhető legjobban.”
• Arisztotelész

A kardalok kedvelt metruma
a ionicus a maiore (jónikusz a majóre): ¾ ¾ È È ;
a ionicus a minore: È È ¾ ¾ ;
a choriambus: ¾ È È ¾.

A jambikus vers közelebb áll az élőbeszédhez, s könnyebb színpadon szavalni.➋
A kardalok versmértéke a legnagyobb változatosságot mutatja. Szabályos és „szabálytalan”, rövid és hosszú
sorok a legkülönbözőbb kombinációkban fordulhatnak elő. Az eddig tanult
verslábak közül valamennyit megtalálhatjuk az eredetileg dór dialektusban
írt kardalok szövegében.

AZ ANTIGONÉ SZERKEZETE
Szophoklész nagy művésze a tragédia szerkesztésének: már az előszóban tudjuk, a konfliktus elkerülhetetlen. A bonyodalom kitérők nélkül
vezet a végkifejletig. Az író művészi tudatossága a konfliktus és a jellemek megalkotásában mutatkozik meg.
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Szerkezeti egységek
PROLOGOSZ (1–99. sor) – expozíció: Antigoné, Iszméné.
PARODOSZ (100–161. sor): „Fénylő Héliosz, ily szépen…” – a kar diadalmi éneke, a győzelem napjának üdvözlése.
1. EPEISZODION (162–331. sor) – a bonyodalom kezdete: Kreón, az őr.
1. SZTASZIMON (332–375. sor): „Sok van, mi csodálatos…” – a kórus az ember titokzatos-félelmes-csodálatos hatalmáról énekel.
2. EPEISZODION (376–581. sor) – a drámai küzdelem fokozódása: Kreón, az őr, Antigoné, Iszméné.
2. SZTASZIMON (582–625. sor): „Boldogok, kiket nem látogat meg életükben sorscsapás…” – az
emberi sors törékenysége, bizonytalansága a karének témája.
3. EPEISZODION (626–780. sor) – késleltető mozzanat: Kreón, Haimón.
3. SZTASZIMON (781–800. sor): „Erósz, te legyőzhetetlen…” – a szerelem mindent legyőző hatalmáról szól a kardal.
4. EPEISZODION (801–943. sor) – a drámai feszültség fokozódása. Ennek az epeiszodionnak
nagy részét a kommosz (806–882. sor) teszi ki: a kar és Antigoné közös panaszdala.
4. SZTASZIMON (944–987. sor): „Tűrte a szépalakú Danaé is…” – a kar Antigoné sorsától meghatva
más hősök és hősnők hasonló szenvedéseiről emlékezik meg.
5. EPEISZODION (988–1114. sor) – a drámai feszültség tetőpontja (krízis): Kreón, Teiresziász, karvezető.
5. SZTASZIMON (1115–1154. sor): „Soknevű isten, Kadmosz dicső unokája…” – a kórus bizakodva
Théba védőistenéhez, Bakkhoszhoz (Dionüszosz) fordul segítségért.
EXODOSZ (1155–1347. sor) – végkifejlet, katasztrófa: első hírnök, második hírnök, karvezető,
Eurüdiké, Kreón. – Kommosz (1261–1347. sor): Kreón és a karvezető panaszdala.
EXODIKON (1348–1353. sor): „Bölcs belátás többet ér…”

A DRÁMAI KÜZDELEM ÉS A JELLEMEK
Szophoklész Antigonéja az európai dráma egy sajátos típusát képviseli.
Ez a tragédia egy konﬂiktus köré épül: két, egymás ellen feszülő akarat összeütközését ábrázolja.
A főhős rendszerint olyan erkölcsi elveket képvisel, amelyeknek
igazságát az adott korban mindenki elismeri, senki sem vonja kétségbe.
A főhős – egyéni sorsától függetlenül –
általában eléri, amit akar. Az ellenfél által létDrámai szituáció akkor keletkezik, amikor az
rehozott szituáció megszűnik, s ezután helyellenfél megakadályozza a főhős által képviselt
elvek érvényesülését. A két ellentétes akarat egyreáll az erkölcsi világrend.
más elleni tettsorozata a drámai küzdelem. A mű
A drámai küzdelemben a különböző szemindegyik jelenete közvetlenül vagy közvetve e
replők, jellemek egymástól eltérő módon vikét akarat valamelyikének a megnyilvánulása.
selkednek. A drámai cselekmény arra kényANTIGONÉ
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szeríti a nézőt, hogy válasszon a színpadon felkínált magatartásformák közül. A szerző szinte sugalmazza a nézők számára a helyes döntést azáltal, hogy az egyik szereplőt vagy a szereplők egyik csoportját
vonzóbbnak, rokonszenvesebbnek rajzolja meg, a másik szereplőt, illetve csoportot taszítónak, megvetendőnek tünteti fel. Az értelmezés
azonban a néző/olvasó feladata.

EXPOZÍCIÓ
Prológus (előhang) alkotja az expozíciót. Itt jelenik meg a drámai szituáció. Két törvény áll egymással
szemben. Az istenek ősi, íratlan
törvénye (a halottat mindenképA görög elképzelés szerint a hübrisz (’elbizakodottság, gőg’) az
pen
el kell temetni), más szóval a
ember mértéktelen és bűnös önteltsége, mely elvakultságában
túlteszi magát az istenség által megszabott korlátokon, s ezért
lelkiismeret és az emberség parana Sors lesújt rá. Erkölcsileg a legnagyobb bűnt jelentette. Kreón
csa – s ezzel szemben a királyi tördöntése hübrisz, mert felülbírálta a holtak eltemetésének isteni
vény: Polüneikészt, mivel Kreón
parancsát.
szerint hazaáruló (a néző szemében nem feltétlen az), sem eltemetni, sem megsiratni nem szabad, a parancs megszegőjére pedig a
megkövezés halálbüntetése vár.➊ Ebben a jellempróbáló helyzetben
másképpen dönt Antigoné, s másképpen Iszméné. Antigoné lelkiismerete szavára hallgat, Iszméné azonban összeroppan, és nem mer Kreón
tilalmával szembeszállni.
Antigoné nem tud élni a Kreón parancsa által teremtett helyzetben,
Iszméné azonban elfogadja ezt. Az ő jelleme nem drámai jellem. Számára fontosabb saját élete, saját boldogulása, mint az általa is elismert
erkölcsi kötelesség végrehajtása.
Ugyanilyen szereplő az őr is. Tudja, hogy a halottakat mindenképpen el kell temetni, de még Iszménénél is jobban félti saját életét.
Antigoné habozás nélkül dönt, s
öntudatosan megy „szép halála”
felé. De van benne valami emberen
túli erő, emberfeletti szenvedély is,
mely megborzongatja a nézőt.

Az expozíció a drámai műnek az a bevezető része, mely megismertet az előzményekkel, s bemutatja a kiinduló helyzetet.

➊

Attikai feketealakos terrakottat tábla
halottsiratás ábrázolásával (Kr. e. 520–510)
Metropolitan Museum of Art, New York
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FELADATOK

1. Állítsátok szembe Antigoné és Iszméné érveit! Melyikük a meggyőzőbb? Miért?
2. Hogyan ítélhetjük meg Iszménét? Megérthetjük-e vagy egyetérthetünk-e vele?
3. Miféle érzelmek jelennek meg a dialógusban a két testvér között (testvéri szeretet, féltő
aggodalom, szánalom, felháborodás, félelem, gyűlölet stb.)? Hozzatok szövegpéldákat arra, hogyan változik meg a két szereplő viszonya egymás iránt!
4. Gondolkodjatok el azon, miért nevezi közeli pusztulását Antigoné „szép halálnak”?

BONYODALOM
Az 1. jelenet a tragikus küzdelem, a bonyoA bonyodalom a drámai műveknek az a része,
dalom kezdete, s ez a jelenet Kreón jellemémelyben megindul és kibontakozik az alapszituábe világít be. Az új király terjedelmes trónbecióból következő eseménysor. Ha a cselekmény
szédében összefoglalja programját, uralkodási
konfliktusra épül, egyre kiélezettebbé válik a drácélját és módszereit: a város üdvének mindemai küzdelem, a két egymással szemben álló törekvés harca. Az események sorában bontakozik ki
nek elé helyezését, a béke helyreállítását s a kía szereplők jelleme és kapcsolatrendszere.
méletlen megtorlást ellenségeivel szemben.
Kreón a hatalomtól megrészegedve
(„Rám szállt minden hatalmuk és enyém a trón”) fölényesen beszél, mintha minden mondata megfellebbezhetetlen igazság volna. Uralkodási elveivel még egyet is lehet érteni, bár a nézőt zavarja a túlzott magabiztosság, személyének előtérbe állítása s az, hogy csöppet sem kételkedik
önmagában („Hazánkat ily elvekkel én naggyá teszem”).
Hatalmának és saját bölcsességének tudatában kiadja legelső rendeletét, „törvényét”: Polüneikészt nem szabad eltemetni. S ettől kezdve még
furcsább színben tűnik fel. Nemcsak azért, mert rendelete szemben áll
az isteni törvényekkel, hanem azért is, mert ez nem szolgálja, nem szolgálhatja a város érdekeit, „naggyá tételét”. Ez nem anarchiát megszüntető, „városrendező” törvény: nem bölcsességét, uralkodói képességeit bizonyítja, csupán hatalmát ﬁtogtatja vele. Elvei és tettei között mély
szakadék tátong.
S szinte még el sem hangzottak Kreón utolsó szavai, nyomban kiderül, hogy hatalma is korlátozott. Az őr jelenti, hogy legelső rendeletét már meg is szegték.
Kreón lelkében felerősödnek az indulatok. Hatalomvágya és megcsorbított tekintélye, uralkodói gőgje és sértett hiúsága küzd egymással, s ez az alig palástolt belső harc bosszúra sarkallja. Arra gondol, hogy
valamilyen lázadó, felbérelt vakmerő férﬁ temette el Polüneikészt.
Az olvasók, a nézők tudják, amit a színpadi szereplők még nem sejthetnek, hogy Antigoné temette el testvérbátyját, s ezért feszült ﬁgyelemmel kísérik az események fejlődését.
ANTIGONÉ
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➊

Igen fontos mozzanat ebben a jelenetben a kar, a királyi tanácsot
képviselő thébai vének, illetve az ő nevükben megszólaló karvezető
magatartása. A Kreón által remélt ünneplő lelkesedés helyett a trónbeszédre a vének rejtett vonakodása, húzódozása a válasz. Visszariadnak a nyílt beszédtől, igyekeznek a felelős„A saját akaratában és uralkodói gőgjében vak
séget „ifjabb vállakra” hárítani. S mikor a
Kreón már most kezdi elveszteni támaszait, mindkarvezető istenek közbeavatkozására gyainkább egyedül küzd, akárcsak Antigoné.”
nakszik, a felingerelt király sértegeti, balgá• Falus Róbert
nak nevezi őt.➊

„SOK VAN, MI CSODÁLATOS…”
Az 1. kardal Szophoklész egyik legszebb s leghíresebb drámarészlete. Az ember titokzatos
hatalmáról elmélkedik. Csodálatos ➋ az ember, mert „ésszel él”: isteni képességeivel átkel
a viharos tengeren, termésre kényszeríti a földet, uralkodik a mélység és a magasság állatai fölött. Övé „a széllel versengő gondolat”,
a beszéd, s legmagasztosabb tudománya:
„városrendező” törvények alkotása. A 3. strófa
vége említi a halált, az egyetlen dolgot, mely
az istenektől megkülönbözteti.
Az emberi sors nagyságának és korlátozottságának érzelmi feszültsége adja a kardal

csúcspontját: az ember szűk határú léte ellenére lett a mindenség urává. A 4. strófa azonban az emberben rejlő félelmetes lehetőséget
is felveti: az ember „isteni” képességeivel, tudásával a gonoszra is törhet. A kar éneke azt
az embert tiszteli, „aki egymás mellé helyezi
a honi törvényeket és az istenek esküszent
jogát”. Kreón pedig nem ilyen. Az utolsó sor
arról vall, hogy a thébai vének nem akarnak
osztozni Kreón tetteinek felelősségében.
➋ A fordítások „csodálatos”, „csoda” szava nem
adja vissza az eredeti görög szó kettős értelmét: „rettentő, iszonyú, kiállhatatlan, nyomasztó; hatalmas, okos, jártas; tiszteletre méltó”.

FELADATOK
1. Ratkó József költő (1936–1989) modern, az ellentmondásosságot kifejező drámafordításában

így kezdődik a kardal: „Sok szörnyű csodafajzat van, s köztük az ember a legszörnyebb.”
A dráma szövegéből igazold vagy cáfold, találó-e vagy nem Ratkó József fordítása!
2. Antigoné és Kreón kompromisszumra képtelen emberek. Véleményed szerint Polüneikész
embereinek Thébából való távozása után miért ragaszkodik Kreón a halálos ítélethez?

KONFLIKTUS
A 2. jelenetben kerül egymással szembe és csap össze közvetlenül a két
főszereplő. Az őr fecsegő előadása, mely hitványságát új vonásokkal
egészíti ki, néhány pillanatig még késlelteti a konﬂiktus kirobbanását.
Kreón megkísérli menteni megcsorbított tekintélyét. Abban reménykedik, hogy a leány tagadni fogja tettét, vagy pedig nem is tudott
a tilalomról. Antigoné azonban csendes szavaival rácáfol erre: „Elvállalom s tagadni nem fogom soha.” Antigoné úgy viselkedik, ahogy a prolo116
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goszban megismert jelleme követeli. Férﬁasan kemény, megingathatatlan, még büszkén nevetni is tud. Nyugalmát és hatalmát szent meggyőződése adja. Kreónból csupán a sértett gőg beszél, félelmetes erejét
egyedül a királyi trón jelenti. Hogy hatalmát bizonyítsa, Iszménét is halálra ítéli.
Iszméné is megjelenik. A korábban még rettegő, ám szánalmat keltő
leány nővére példája láttán vállalja a halált. Vétlenül is vállalja a „bűnt”
s azt a büntetést, amelytől félve nem tudott Antigoné méltó társa lenni.
Vajon mi játszódhatott le a királylány lelkében a két találkozás között? –
Iszméné jellemfordulata Kreón szemében őrületnek tűnik.
Antigoné büszkén, gőgösen, már-már durván visszautasítja Iszménét. Mi ennek az oka? Kétféleképpen is lehet értékelni ezt a jelenetet.
• Antigoné megveti a gyáva lányt; hajlíthatatlanul konok, nincs benne szánalom iránta, s nem akar közösséget vállalni vele.
• Felébred benne a testvéri szeretet, megsajnálja Iszménét, meg akarja menteni a pusztulástól, s csak ezzel a határozott, rideg elutasítással győzheti meg a gyanakvó Kreónt húga „ártatlanságáról”.
Fokozza a feszültséget, hogy megtudjuk, Antigoné Kreón ﬁának,
Haimónnak a menyasszonya.
KÉSLELTETÉS
Haimón megjelenése (3. jelenet) azért késleltető mozzanat, mert a nézőben felébred a remény, hátha tud hatni apjára, s megmentheti még menyasszonyát. (A két szerelmes
egyébként nem találkozik egyszer sem a színpadon.) Haimón
mint alázatos, engedelmes gyermek fordul apjához.
■ „A király kapva kap Haimón engedelmességén, józanságra inti gyermekét,
de logikája végzetesen kicsorbult: a város érdeke már nagyon is háttérbe szorul gondolataiban, csak ő és ő, az ő akarata és tekintélye – ez tölti be egész
szívét és agyát, vaksága és önzése leplezetlenül áll előttünk. Haimón érvekkel igyekszik rávenni apját, hagyjon fel tervével, hiszen a thébai nép
nemhogy elítélné, de dicséri a lány bátor, istenes tettét, az elvakult apa
azonban megfontolásra sem tartja érdemesnek szavait.”

Vörösalakos külix
(ivóedény) harcos ábrázolásával (Kr. e. 500 körül)
Metropolitan Museum
of Art, New York

• Falus Róbert

FELADAT

A kar helyett Haimón mondja ki a a város polgárainak véleményét. Hogyan foglal állást ezzel
szemben a kar?

ANTIGONÉ
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➊ Kreón érvei:
• Inkább haljon meg Antigoné, csak
a nép hazugságon ne fogja!
• Ha egy rokon bontja meg a rendet,
mit mer az, aki távol áll?
• A király minden szavát, „legyen jogos vagy jogtalan”, a népnek követni kell.
• Ha enged, asszony rabjának fogják
mondani.
• Öregkorában nem fog ifjú legénykétől tanulni.
• A város a király tulajdona.

Kreón hibát hibára halmoz, érvei egyre önzőbbek és
csupán személyes jellegűek.➊ Kreón nem hallja (a zsarnok nem is akarja hallani) a nép szavát, s gőgös elvakultságában még ﬁa egyik kétségbeesett feljajdulását is
tragikusan félreérti. A szerencsétlen királyﬁ öngyilkosságra gondol, s ekkor mondja ki: „Mást is megöl halála,
hogyha meghal ő.” A már mindentől és mindenkitől rettegő zsarnok ezt önmaga ellen irányuló fenyegetésnek
fogja fel. Ez Kreón legsúlyosabb hibája, tévedése. Az
őrjöngő király, hogy ﬁát jobban gyötörje, szeme láttára
akarja kivégeztetni „az undok nőszemélyt”.
KRÍZIS

Dél-itáliai vörösalakos
váza Aphrodité és fia,
Erósz, a szerelem istene
ábrázolásával
(Kr. e. 370–360)
Cleveland Museum
of Art, Cleveland

Kreón végzetesen magára marad, s ez előre sejteti bukását. Ez az elszigeteltség ingatja meg most legelőször. Iszménének megkegyelmez, s visszariad a vérbűntől, rokonának megölésétől is. Képmutató
aljassággal úgy akarja elpusztítani Antigonét, hogy ne
sértse meg az isteni törvényt.
A kar, látva Haimón halálba rohanó kétségbeesését,
Erósz veszélyes hatalmáról énekel. S a vének, akik eddig vonakodtak és mellébeszéltek, most megrendülve
maguk is „áthágják a törvényt”, megsiratják Antigonét.
A kar énekébe szövődik Antigoné megható és gyönyörű halotti siralma: a föld odvába vájt sírja, nászszobája felé megy
nászdal nélkül, násztalanul. S ha eddig valami emberen túli erő, kemény
akarat, olykor ridegség és egyetlen szenvedély (halott testvérének szeretete) jellemezte Antigonét, aki önfeláldozó elhatározással megy „szép
halála” felé, alakja most megtelik gyengéd nőiességgel, gazdag érzelemmel, tiszta emberséggel. Zokogva búcsúzik Théba földjétől, kincses hazájától, atyái városától. A halál nem szép már, hanem iszonyat.
■ „Antigoné az igazság és az élet halhatatlan szerelmese: a boldogságot, nem
a halált keresi (a görög embernek fájdalmában is feltörő életszomját áthidalhatatlan szakadék választja el a keresztény vértanúk mártíriumától!)”
• Falus Róbert

Antigonét elhurcolják. Kreón látszólag győzött, de a nézőközönség
szorongó érzéssel várja a fejleményeket, mert érzi, hogy valami nagy dolognak kell még következnie. A világ harmóniája borulna fel, ha csak a
bűntelennek kellene bűnhődnie. A tovább már alig feszíthető feszültségben ott lebeg: a gyilkos zsarnokok sem futhatnak el végzetük elől.
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TETŐPONT
Az 5. jelenetben jelenik meg a vak jós, Teiresziász, aki tisztábban lát,
mint a látó, de elvakult Kreón. A jós arra kéri, inti a királyt, tegye jóvá
tévedését, ne makacskodjon tovább, mert az önhittség nyomán csak
balsiker terem. El kell temetni Polüneikészt: „Ki úgyis meghalt, azt minek megölni még?”
Erre a szelíd, közmondásszerű igazságokkal enyhített kérésre is felcsattan Kreón. Durván sértegeti a jóst, újra összeesküvésre gyanakszik.
Pökhendi módon istengyalázó kijelentést tesz: Polüneikészt akkor sem
fogja senki eltemetni, „ha szent sasok jönnének őt Zeusz trónjához ragadni
fel”. Már nem lehet rajta segíteni, egyre mélyebbre zuhan bűnei és elhagyatottsága örvényébe.
A drámai feszültség most éri el a tetőpontot. A kirobbanó vitában
a vérig sértett Teiresziász megvetéssel fordul el a királytól, de előbb elhangzanak baljós szavai: a halottakért váltságul ﬁát fogja elveszíteni,
s házát csakhamar férﬁak és nők sírása tölti be. Kreón megtörik, zavart
lesz és bizonytalan, gőgös önhittsége a rázúduló csapás hatására szertefoszlik. Kétségbeesve fordul tanácsért a karvezetőhöz, aki gyors cselekvésre ösztönzi: bocsássa szabadon Antigonét, temesse el illőn
Polüneikészt. A király megtörten engedelmeskedik. Visszavonja korábbi parancsait, s megkísérli megfordítani a helyzetet.
A feszültség feloldódik, a drámai cselekmény ezzel tulaj➊ Létezik a mítosznak egy olyan
donképpen lezárult. Antigoné embersége győzött, a gőgös
változata is, amely szerint Antizsarnok megbukott. S még minden jóra fordulhat, hiszen a
goné kiszabadul a sírüregből.
király megbánta tettét. Ott él a remény a nézőkben is.➊

VÉGKIFEJLET
A végkifejlet, a katasztrófa a mű zárójelenete. Az események viharos gyorsasággal peregnek – a színpadon kívül. Kreón felismerte ugyan
hibáit, megbánta tetteit, de már késő, bűneinek következményeitől nem
menekülhet. Hírnökök hozzák a hírt Antigoné, Haimón és Eurüdiké
haláláról, öngyilkosságáról. Kreón – felesége és ﬁa átkaival a fején –
összeroppan, erkölcsileg omlik össze. Saját halálát kívánja, de lelkileg
máris halott. Bár felkeltheti emberi részvétünket, megbocsátani nem
tudunk neki. Összeomlása nem tragikus bukás, hanem jogos büntetés.
Megnyugszik humánus erkölcsi érzékünk: ha a bűnteleneknek ártatlanul bűnhődniük is kellett, legalább a bűnös sem menekült meg a büntetéstől.
A kivonuló kardal a gőg elítélésével és a bölcs belátás, a józan mérlegelés dicséretével zárja le a tragédiát.
ANTIGONÉ
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ANTIGONÉ TRAGIKUMA
A mű központi kérdése: hogyan kell dönteni, ha szembekerül az istenek ősi törvénye
– tulajdonképpen az emberség, a közösség
által szentesített hagyomány s a lelkiismeret
A tragikus hős átlagon felüli, de nem tökéletes,
nem hibátlan jellem. Éppen ezért érezzük emberiparancsa – a zsarnoki hatalom törvényével?
nek, hozzánk közel állónak. Bukása csak így váltIlyen kiélezett helyzetben melyik parancsnak
hatja ki belőlünk a szánalom, a részvét és a megkell engedelmeskedni? Mit kell tennie az emrendültség érzését.
bernek, ha választani kényszerül az erkölcs és
az „állampolgári” kötelesség, a humánum és a zsarnoki kényszer között? Kreón tilalma ugyanis olyan erkölcsi törvényt, mindenki által
szentnek tartott igazságot sértett, amelynek érvényességét abban az időben senki sem vonta kétségbe.
Antigoné lelkiismerete szavára hallgat. Igazát, magatartásának értékes voltát mindenki elismeri, de az általános rokonszenv ellenére mégsem meri követni senki hősi példáját. Értékrendjükben fontosabb valami más – saját boldogulásuk, életük megmentése –, mint az általuk is
elismert erkölcsi törvény végrehajtása. Iszméné később kész feláldozni
életét, hajlandó vállalni a halált, de döntésének legfőbb oka a rémület,
hogy teljesen egyedül marad. Haimón is eldobja életét, éles vitába keveredik apjával, de nem az isteni törvényért küzd, csupán szerelmeséért.
A drámában Antigoné az egyetlen, aki az emberség és a lelkiismeret
parancsát életénél is drágábbnak tartja. Egyedül őbenne van elég bátorság ahhoz, hogy ennek a törvénynek megalkuvás nélkül engedelmeskedjen.
Antigoné tragikus hős, az emberi átlagon felülemelkedő jellem.
Bukása ellentmondásos érzéseket kelt: az értékpusztulás megrendítő
s az emberi nagyság átélésének felemelő érzését váltja ki.
Antigoné hősi példája – történelmi koroktól függetlenül – arra tanít, hogy embertelenséget még parancsra sem szabad elkövetni. Magatartásának helyességét még akkor is elismerjük, ha – adott esetben –
Iszménéhez hasonlóan mi magunk is „józanul”, „okosan” viselkedünk.
A tragikum nagy emberi értékek elkerülhetetlen,
visszafordíthatatlan elpusztulása.

FELADAT

„Szophoklész kardalain és drámáin egy uralkodó érzés vonul keresztül, melyben az élet tragikuma
nyilvánul, s ez az, hogy az emberi sors ingatag és bizonytalan, s hogy a szerencsétlenség,
s amit szerencsének nevezünk, a boldogság s a boldogtalanság nem elsősorban tetteink következménye. […] Az ember legbiztosabbnak érzi magát, mikor már talpa alatt inog a föld. A jellem és sorsa közt vonható egyenletben van egy ismeretlen tényező: a véletlen, mely nyilatkozhatik, mint különös jóslat, mely mindenáron teljesül, mint isteni akarat, mely ellen hiába küzdünk” – írja Péterfy
Jenő (1850–1899).
Értelmezzétek az irodalomtudós szavait!
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KREÓN BUKÁSA
Nem az erkölcsi-emberi nagyság, hanem a korlátlan hatalom
birtoklása teszi Kreónt Antigoné félelmetes ellenfelévé. A félelem elnémítja – Antigoné és Haimón kivételével – ellenfelei
hangját. Sértett hiúsága, gátlástalan önzése egyre mélyebbre taszítja bűnei és elhagyatottsága örvényébe. A drámai küzdelem
során a város érdekei már fel sem merülnek benne, csak saját
tekintélyének őrzése, megmentése tölti be minden gondolatát.
A sorsfordulatot látszólag afféle „isteni közbeavatkozás”,
a jós által közvetített isteni végzés idézi elő. De csak látszólag van így.
Szophoklész az emberi jellemekből bontja ki a tetteket, az előzményekből a következményeket. A vak jós csak azt látja, tudja, amit az elvakult Kreón képtelen volt meglátni, megérteni. Teiresziász semmivel
sem mond többet, mint amit már Haimón is közölt. Akkor Kreón végzetesen félreértette ﬁát, Teiresziász indulattól fűtött egyértelmű szavait
végre megérti. Nem az istenek sújtják le, saját bűnei roppantják össze.
Karjában ﬁa holttestével, szívében felesége és gyermeke halála miatt
érzett önvádjával Kreón saját haláláért fohászkodik, „a legszebb napért”,
mely végső óráját hozza el.
Kreón sorsát azért nem érezzük tragikusnak, mert nem vitathatatlan értékek pusztulását jelenti. Magatartása nem volt mintaszerű,
inkább mélyen elítélendő. Összeomlása nem tragikus bukás, hanem
jogos büntetés. Csak hibáinak kései felismerése, őszinte megbánása
keltheti fel emberi részvétünket, de megbocsátani nem tudunk neki.

Attikai vörösalakos váza
töredéke női fejjel
(Kr. e. 460–450 körül)
Cleveland Museum
of Art, Cleveland

Jules-Eugène Lenepveu:
Antigoné Polüneikész
holttestével (19. század)
Metropolitan Museum
of Art, New York
ANTIGONÉ

121

NT_0010_2_MOHA_Irodalom09_TK_03_2020_GL_tordelt5_kv__Aa_210525_MOHACSY_09_2.qxd 2021. 05. 25. 14:03 Page 122

Oidipusz király
Szophoklész Oidipusz király című tragédiája
kb. 20 évvel később született (Kr. e. 420-as
évek elején mutatták be Athénban), mint az
Antigoné, cselekménye azonban annak mondai előzményeit tartalmazza.
Ezt tartják az író legkülönb alkotásának,
mindenekelőtt kitűnő jellemábrázolása s a
szerkezeti felépítés virtuóz technikája emeli
a többiek fölé. Arisztotelész tragédiaelméletének az Oidipusz a mintadarabja, Poétikájában
a legtöbbször erre a műre hivatkozik, ha sikeres, művészileg szerencsés megoldásokra keres példát.➊
A DRÁMAI SZITUÁCIÓ
A drámai történet indítása különösen hangsúlyos mozzanat. A cselekmény egy olyan
alaphelyzetből, ún. drámai szituációból
bomlik ki, amely a hőst vagy hősöket cselekvésre, akcióra készteti.
Ez a szituáció az Oidipusz király prologoszából derül ki. Thébában dögvész dúl. A kétségbeejtő jelen magyarázata a múltban rejtőzik:
a Delphoiból visszatérő Kreón azt az isteni
jóslatot hozza, hogy a döghalál oka Laiosz király megbosszulatlan halála. Oidipusz király,
aki egyszer már megmentette a várost
a Szphinx pusztításától, megígéri népének,
hogy megszünteti a fertőzetet, felkutatja és
megbünteti Laiosz gyilkosát. Törekvése, hogy
visszaállítsa a megbomlott harmóniát, méltó
hozzá, sőt mint uralkodónak ez kötelessége is.

➊ Babits Mihály is e „szörnyű, barbár mesét” feldolgozó „sorsdrámára” gondol,
mikor a „tökéletesség” kivételes pillanatáról ír: „A világirodalomnak voltak más
nagyjai, egyenrangúak Sophokléssel, talán gazdagabbak… De a tökéletesség
egyedül az övé.”
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ÚJ TÍPUSÚ KONFLIKTUS
Az ellenfél, a tettes azonban, akinek múltbeli
bűnös cselekedete teremtette meg az adott
szituációt, ismeretlen, és már nem cselekszik.
Éppen ezért az alaphelyzetből kiinduló drámai
küzdelem ebben a műben nem két, egymásnak szembeszegülő akarat egymás elleni tettsorozatából adódik (mint pl. az Antigonéban),
hanem abból, hogy egyes állomásai (epeiszodionjai) egyre közelebb viszik Oidipuszt az ismeretlen gyilkoshoz: saját magához.
A drámának az adja meg sajátos feszültségét, hogy a nyomozó és a keresett tettes
ugyanaz, így a konﬂiktus mindkét oldala
egyetlen személyben jelentkezik. Végül is
a főhősnek rá kell döbbennie saját borzalmas
múltjára, s az „ismeretlen Oidipusz” végső
romlásba dönti a város megmentőjét, bölcs
királyát.
IDŐSZERKEZET
A darab jelen ideje néhány óra csupán.➋ Az
időszerkezetet az időben való ellentétes irányú mozgás jellemzi. Mialatt a cselekmény
fokozatosan előrehalad a jelenben, ugyanolyan mértékben haladunk visszafelé is az
időben: a múlt egyre mélyebb rétegei tárulnak fel a nyomozás során. Minden lépés, amelyet vállalt kötelezettsége érdekében előre
tesz Oidipusz, saját ismeretlen múltjához, vétlenül elkövetett bűneihez közelíti. A régen lezajlott s állandóan kísértő múlt a szereplők
szavaiból kel életre. A dialógus egyszerre viszszafelé és előre visz: felidézi azt, ami volt,
és sodorja a főhősöket (Oidipuszt és Iokasztét)
végzetük felé.
➋ „A tragédia ugyanis leginkább egyetlen
nap idejére terjed, vagy csak kevéssel
haladja meg.”
• Arisztotelész
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A cselekmény kétirányú menetét, előre és
hátrafelé mozgását késleltető mozzanatok
lassítják. A segítő szándék rendre visszájára
fordul, a remény minduntalan szertefoszlik. Ez
az állandó föl-le lüktetés, hullámzás egy pillanatra sem hagyja lankadni az olvasó-néző érdeklődését, noha a kezdet kezdetétől fogva
tisztában van a szörnyű véggel. A korabeli nézők jól ismerték a mitikus történetet, s a készen kapott anyag újszerű megvilágítását, az
arányok átrendezését, a művészi kompozíciót, s az aktuális erkölcsi problémák felvetését és korszerű megoldását értékelték elsősorban.
SORSTRAGÉDIA?
A Labdakidák története a mitológiában igazi
sorstragédia, mely a végzetnek való teljes emberi kiszolgáltatottságot szemlélteti. Az ember egyedüli feladata, hogy engedelmesen
megadja magát a sorsnak, hiszen vele szemben amúgy is tehetetlen. Minden lázadás, tiltakozás csak még súlyosabb következményeket von maga után.➌
A Sors megfellebbezhetetlen döntései
különböző jóslatok formájában jutnak az
istenek, emberek tudomására. Ilyen szörnyű,
érthetetlen és „oktalan” csapás nehezedett Laiosz királyra, feleségére és gyermekükre is.
Laiosz, Iokaszté és Oidipusz egyaránt menekülni akarnak a delphoi jóslatból megismert fenyegető veszedelmek elől, de éppen
ezért rohannak a Végzet karmaiba. A legjobb
tehát – ez a következtetés vonható le a mítoszból – vakon élni, nem kutatni a Sors titkait,
nem lázadozni ellene. Szophoklész Oidipusz ki-

➌ A görögök hitvilágában létezett egy olyan,
az isteneknél is hatalmasabb erő, melyet
Sorsnak, Végzetnek neveztek el (Ananké).
A Sors szeszélyes és kiszámíthatatlan, döntéseiben nincs ok-okozati összefüggés, akarata megmásíthatatlan.

rály című tragédiája átveszi a mítosz közismert
eseményeit, de ezeket más összefüggésrendszerbe állítja.
Azt a felfogást, hogy az ember játékszer
a Sors kezében, s legjobb vakon és vaktában
élni, mert így elviselhetőbb az élet, nem a főhős, hanem más szereplők képviselik.
A vak Teiresziász, bár mindent tud, nem
akarja borzalmas helyzetére döbbenteni a királyt. Meg akarja hagyni vakságában a látót,
hiszen úgyis be fog következni, amit meggátolni nem lehet.
Hasonlóképpen viselkedik Laiosz szolgája.
Ő ismeri Oidipusz származását, egyetlen
szemtanúja volt Laiosz halálának. Most pedig
tudatlanságot színlel, csak a kényszernek engedve tesz vallomást. Ám elsősorban Iokaszté
igyekszik – saját példájára hivatkozva – megrendíteni az isteni jóslatokba vetett hagyományos vallásos hitet. A királyné kezdetben meggyőződéses életelvként hangoztatja a sorsba
való passzív beletörődést, a múlt és a jövő kutatásának értelmetlenségét. Később, rádöbbenve a megsemmisítő valóságra, könyörög,
hogy Oidipusz hagyja abba a kutatást, ne törődjön a múlttal, homályos származásával.
Célja most a közeledő katasztrófa elkerülése,
a felkomorló Végzet elől való menekülés.
A SORSÁVAL SZEMBENÉZŐ EMBER
Szophoklész Oidipusza más, mint a mítoszé.
Ott menekült a végzet elől, itt szembenéz vele; ott meg akarta változtatni sorsát, itt elébe
megy és vállalja azt. A múltban szörnyű bűnöket követett el – igaz, hogy nem tudatosan –,
és élete csúcsára jutott; most, bár nem vétkezett, sőt a város megmentője lett, vétlen bűneiért is érzi a felelősséget, s önmaga szabja
ki saját büntetését.
Szophoklész Oidipusza olyan jellem, aki nem
képes élni az adott szituációban. Arra törekszik,
hogy eloszlasson minden homályt. Megalkuvásra, önámításra képtelen még akkor is, amikor
már fölsejlett a tragikus valóság.
Oidipusz bűntelen bűnössége miatt elbukott ugyan, de benne a rémmel is szembenézni

OIDIPUSZ KIRÁLY
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akaró és merő, a tudatos és bátor ember, az értelmes életet kereső ember hősi típusát tisztelhetjük – szemben a vaktában, homályban
élő, a sorsot csupán alázatosan elfogadó emberekkel.
A városért, a közösségért fogott bele a nyomozásba, s ezt saját katasztrófáját látva sem
hagyta abba. Olyan tettekért vállalta a felelősséget, amelyeket nem bűnös szándékkal követett el – tehát az egyén szempontjából nem,
legfeljebb az erkölcsi világrend nézőpontjából
minősültek bűntetteknek. Az igazság kiderítése nemcsak saját származásának titkaira irá-

nyult, hanem uralkodói kötelessége is volt.
Ezért áldozta fel önmagát. Oidipusz király saját
sorsától függetlenül elérte azt, amit kezdetben
akart: megszűnt a várost sújtó büntetés, s helyreállt a megzavart erkölcsi világrend (az istenek
tisztelete, a jóslatok hitele). Ezért érezzük tragikusnak Oidipusz sorsát. Théba nagy tekintélyű
királya, akit mindenütt híresnek mondanak;
rejtvényfejtő okosságával a város megmentője
volt; népéért érzett felelősségéből táplálkozik
önfeláldozó tettre is kész bátorsága; ő az
egyetlen a darabban, akit tetteiben szigorú jellembeli következetesség vezet.

Lüszisztraté
A paraszti családból származó Arisztophanész
komédiaírónak 11 műve maradt fenn. Életéről
és közéleti tevékenységéről keveset tudunk.
Pályája kezdetétől minden a közösséget érintő
kérdésekről azonnal véleményt nyilvánított.
Arisztophanész az ún. ókomédia műfaját művelte, amelynek eredete kultikus gúnydalokra
nyúlik vissza. Ezek éneklése közben a fölvonulók harsány és jókedvű csapata maszkot viselt.
A komédia színészei megtartották ezt. Sőt rövid ruhájukat a hasuknál kitömték a komikus
hatás kedvéért. A tragédiának és a komédiának
a múzsái sem azonosak: a tragédia ihletője
Melpomené, a komédiáé Thalia.
A komédia verses formában íródott.
A párbeszédek túlnyomórészt jambusban,
a kardalok változó metrumban szóltak.
A béke utáni vágyakozás többször is viszszatér a komédiákban.
Erről szól Arisztophanész Lüszisztraté című
műve is.
Athénban az asszonyok élete unalmasan
telik, mert férjeik háborúznak. Lüszisztraté úgy
dönt, ebből elég: éjszaka összehívja a görög és
az ellenséges spártai asszonyokat, hogy meggyőzze őket, a háborúnak véget kell vetni. Az
asszonyok hamar szót értenek egymással, és
készek arra, hogy bármi módon békére kény-
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szerítsék a férfiakat. Lüszisztraté ötletére azonban, hogy a békekötésig ne engedjék magukhoz a férfiakat, kétségbeesve a háború mellett
voksolnak. A spártai Lampitó támogatásával
azonban mégiscsak sikerül meggyőzni őket,
hogy a szerelem megvonása a leghatékonyabb módszer. A nők esküt tesznek, hogy
mindaddig ,,szűzen” fognak élni, amíg béke
nem lesz. Az athéni nők bezárkóznak a fellegvárba, a többiek hazatérnek. A bonyodalmak
ezután kezdődnek. A nők és férfiak közötti gúnyos csatározásnak sok eleme megmutatja,
mit gondol a szerző általában a nőkről. Ám az
események lassan megtörik az ellenkező férfiakat. A spártaiak és athéniak kölcsönösen
meggyőződhetnek arról, hogy mennyire hatásos a nők fegyvere, és milyen kínokat kell kiállnia minden férfinak. Most már mindenki készen áll a feltétel nélküli békére.
Az ókor óta ismert történet szerint, amikor a
kor nagy filozófusától, Platóntól megkérdezte
egyik vendéglátója, hogy milyenek az athéni
emberek, ő Arisztophanész komédiáinak gyűjteményét adta a kezébe ezekkel a szavakkal:
„Olvassa el, ilyenek.” Reális és ironikus emberábrázolása a magyarázata annak, hogy Arisztophanész darabjait világszerte ismerik, s rendszeresen színpadra állítják.
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A római irodalom áttekintő táblázata
Korszakok

Jellemzők

Műfajok

Képviselők

Művek

A köztársaság
kora
(Kr. e. 3–1. sz.)

a római irodalom
kialakulása,
görög minták
követése, görög
művek latinra
fordítása

görög eposz-, drámafordítások után saját
művek

Plautus

A hetvenkedő
katona

közösséghez intézett
szónoklatok

Cicero

Philippicák

A polgárháborúk
kora
(Kr. e. 1. sz.)

az egyéni
érzésekre kerül
a hangsúly,
„neoterikus v.
új költők”
mozgalma

epigramma,
dal, elégia

Catullus

Gyűlölök és
szeretek
Éljünk, Lesbia

Augustus kora
(Kr. e. 1. sz.)

a római irodalom
fénykora

eposz
ecloga

Vergilius

Aeneis
IX. ecloga

carmen/óda

Horatius

Thaliarcushoz

Kr. e. 1–Kr. u. 1. sz.

átváltozástörténetek Ovidius
(carmen perpetuum –
folyamatos ének)

Átváltozások

FELADAT

A mondai hagyomány Kr. e. 753-ra teszi Róma városának alapítását. A szobor kapcsán nézzetek
utána a „város”-t alapító ikerpár, Romulus (romulusz) és Remus (remusz) mondájának!

Musei Capitolini, Róma
A sokáig Kr. e. 5. századi etruszk
alkotásnak tartott szoborral kapcsolatban az újabb kutatások azt valószínűsítik, hogy a 11–12. században
készült középkori munka.
A farkasszobrot a 15. században
Antonio del Pollaiuolo egészítette
ki az ikerpár ábrázolásával
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■ A latin költészet valóban a görögöt tükrözi, „de úgy, mint egy világítótorony tükre, amelyben megerősödik a fény, hogy beragyogja az idők tengerét”. És „a tükör visszavakít”.
• Babits Mihály: Az európai irodalom története

A RÓMAI IRODALOM KIALAKULÁSA
A római irodalom nyelve a latin. Az ókori Itáliában csak latin nyelven fejlődött ki jelentős irodalom. A szellemi élet központja eleinte csaknem kizárólag a főváros, Róma volt. Ezért
nevezhetjük az ókori latin irodalmat római
irodalomnak.
Az Itáliai-félsziget más népeihez képest is
(pl. etruszkok, dél-itáliai görögök) jelentős
késéssel indult meg a latinok társadalmi és
kulturális fejlődése. Éppen ez a megkésés
kényszerítette Rómát, hogy gyorsabban járja meg az állam- és birodalomszervezés
útját. Hogy háborúk örökös sorozatában
győzelmet arathasson, technikailag, hadászatilag, politikailag és kulturális téren is utol
kellett érnie, felül kellett múlnia ellenfeleit.
latinok: Latium (lácium) lakói a Tiberis folyótól
délre

A Kr. e. 3. század elejére a rómaiak meghódították és politikailag egyesítették az Itáliaifélsziget népeit. A hódító hadjáratok során
kerültek a rómaiak közvetlen kapcsolatba
a görög kultúrával, amely a hellenizmus korában messze a görögök lakta területek határain túl is elterjedt.
A hódítók meghódoltak a meghódítottak
kulturális fölénye előtt. Rómában a Kr. e. 2.
századtól kezdve egyre nagyobb teret nyert a
görög kultúra, s később a „görögösödés” szinte divattá vált. Az ősi itáliai istenekkel együtt
tisztelték a latin névvel ellátott görög isteneket is: templomaik és nagyrészt zsákmányolt
szobraik ékesítették a városokat. Egyes hadvezérek (pl. Lucullus – lukullusz) egész könyvtárakat szállítottak haza Rómába.
A római irodalom kezdetei lényegében
egybeesnek a görög kultúrának ezzel a nagyarányú beáramlásával. A rómaiak természetesnek tartották, hogy irodalomban és képzőA híres római amfiteátrum, a Colosseum (kolosszeum)
épülete óriási (kolosszális) méreteiről kapta a nevét:
hossztengelye 185 m, szélességi tengelye 156 m,
magassága 48,5 m, kerülete 524 m.

A RÓMAI IRODALOM ÁTTEKINTŐ TÁBLÁZATA
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művészetben a görögöket tekintették példaképüknek (az „eredetiségnek” a mai fogalma
még nem létezett), ennek ellenére a latin
nyelvű római irodalom mégsem egyszerűen
„epigon” irodalom. A római költők a görög
klasszikusoktól nyertek ugyan ösztönző ihletést (azóta elveszett műveiket még teljes egészében ismerhették), de amit tőlük kaptak, azt
magasabb szinten teremtették újjá – rányomva saját művészi zsenialitásuk letörölhetetlen
bélyegét.
A római irodalom hatalmas történelmi feladatot teljesített. A latin nyelv segítségével,
saját klasszikus hagyományán kívül a görög
kultúrának is közvetítőjévé vált a későbbi századok során.
A Kr. e. 1. század erőszakos és véres polgárháborúi megrendítették a régi köztársaságot, s a század utolsó harmadában Octavianus (oktáviánusz) – Julius Caesar (juliusz
cézár) örököseként – Róma korlátlan hatalmú
ura lett. Augustus (augusztusz) néven mint a
birodalom princepse (első embere) a köztársaságot monarchiává alakította át.
A polgárháborúk kora a régi rend és eszmények bomlását hozta magával. A római irodalom korábbi szakaszában a lírai műfajok kö-

epigon: egy művész vagy irányzat szolgai utánzója; eredetiség nélküli követője

zül csak a közösségi érzéseket megszólaltató
kardal virágzott, mely az istenekhez intézett
könyörgő vagy hálaénekeknek volt a formája.
Az epikus költészet Róma legendás hőseit
magasztalta, a régi római erényeket, a szigorú erkölcsöket és a hazáért való önfeláldozást
népszerűsítette.
Az egyéni érzéseket közvetlenül kifejező lírai költészet a polgárháborúk időszakában
született meg. A századközép táján szerveződött irodalmi mozgalommá az „új költők”, görög elnevezéssel neoterikusok csapata. Ezek a
fiatal írók tudatosan fordítottak hátat a közéletnek, nem törődtek az egymással szemben
álló pártok célkitűzéseivel, a közösség számára nem láttak már semmiféle kiutat. Ebben a
reménytelenségben szembefordultak az archaikus hagyományokkal. Egyéni vágyaikat,
gyűlöletüket, bánatukat énekelték meg, s addig ismeretlen műfajokat, versmértékeket, kifejezési formákat igyekeztek meghonosítani
a római költészetben.
Az ókori Róma városának rekonstrukciója
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A POLGÁRHÁBORÚK KORA
Catullus
Caius Valeius Catullus (kájusz valériusz katullusz; Kr. e. ?87–?54) az egyetlen neoterikus
költő, akinek életműve csaknem teljes egészében fennmaradt.➊

Független szellem volt. Nem akart költeményeivel tanítani, inteni, nevelni. Gúnyos megvetéssel utasította el az áttekinthetetlen közéletet:

■ „Nem töröm én magamat, Ceasar, soha tetszeni néked,
Sem megtudni, mi vagy: hószinü vagy fekete.” (93.)
• Devecseri Gábor fordítása
➊ Catullus verseskönyve 116 költeményt őrzött meg számunkra.
A gyűjtemény első felét rövidebb, többnyire 11 szótagú sorokban írt alkalmi versek alkotják, melyeket maga a költő „játszadozások”-nak, „bohóságok”-nak (nugae – nugé) nevezett. Ezek
a könnyed, látszatra rögtönzésnek tűnő versikék gondosan
megszerkesztett, csiszolt alkotások.

Jan Goeree: Címlapterv Catullus, Tibullus és Propertius költeményeinek
kiadásához (1700 körül) Rijksmuseum, Amszterdam

Neki elég volt a hozzá hasonló fiatalok baráti
köre, és sohasem volt elég Lesbia szerelme.
Csupán élni, szórakozni, szeretni akart. Természetesnek tartotta ezt, s minden gondolatát,
érzését nyílt közvetlenséggel mondta ki. Az
utókor elsősorban ezért a közvetlenségéért
szerette és értékelte.
Életének legnagyobb, meghatározó élménye a Lesbia-szerelem volt. A szerelem úgy betöltötte egész lényét, mint a nagy előd, Szapphó életét és költészetét. Egyáltalán nem
véletlen, hogy a rajongásig szeretett nőt, a ki-

kapós férjes asszonyt a „Lesbia” álnévvel illette. Ez az egész életre szóló, minden más érték
fölé emelkedő szerelmi szenvedély nemcsak az
ókorban, hanem még a későbbi századokban
is egyedülálló. (A házassági kötelék sem az antikvitásban, sem a középkorban nem jelentett
még érzelmi kapcsolatot, s nem is lehetett a
szerelmi költészet témája.) Nem csupán testi
vágy, hanem átszellemült érzés volt Catullus
szerelme. Nemcsak úgy szerette Lesbiát, mint
ahogy szokás, hanem ahogy „az apa szereti
fiait vagy vejeit”. Így imádkozik az istenekhez:

■ „Engedjétek e szent szeretetnek örök kötelékét
hordoznunk az egész életen át közösen!” (109.)
• Devecseri Gábor fordítása

Dél-itáliai kódex Catullus költeményeivel
(15. század utolsó negyede)
The British Library, London

CATULLUS
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Dél-itáliai kódex Catullus
költeményeivel
(15. század utolsó
negyede) The British
Library, London

Éljünk, Lesbia… ■ Catullus tudta, hogy Lesbia elhagyja, mégis a szerelmi boldogság-boldogtalanság jelentette számára az élet legfőbb értelmét. Éljünk, Lesbia… kezdetű verse (5.) is ezt az értékrendet fejezi ki.
Minden más véleménnyel szemben az ő szemében az élet azonos a
szerelemmel. Logikusan következik tehát az „éljünk” felszólítása után
a „szeressünk” parancsa is (1–3. sor).
Az élet azonban rövid ragyogás, utána örök éjszaka következik. Az
ember napja, ha egyszer lebukott, nem kel fel újra. Éppen az életnek ez
a veszélyeztetettsége (4–6. sor) ad filozófiai mélységet a költeménynek,
és kellő indokot ahhoz, hogy türelmetlen mohósággal kell kihasználni
az alkalom nyújtotta lehetőségeket. A pillanatban kell megsokszorozni
az eltűnő életet, a múló szerelmet. Ez érteti meg a csókokban való tobzódást. Nyelvileg a számneves túlzások, az „ezer” és a „száz” szavak kapkodó halmozásai fejezik ki ezt az életérzést (7–9. sor). Az utolsó négy
verssor a játékos-boldog feledést, a feszültség izgalmának feloldását jelentheti: senki se tudjon a csókok ezreiről, egy gonosz se irigyelje önfeledt boldogságukat. Az ilyen szenvedély túllendíti a szeretőket a hétköznapok szürkeségén, a bevett szokások és törvények fölé emeli őket.
Lesbia: Leszbosz szigetéről származó nő

Gyűlölök és szeretek… ■ Catullus szerelme egy egész életre szólt,
s akkor sem tudott szabadulni tőle, amikor már a vágy megszűnését
kívánta volna. Folyamatos és zavartalan idillről Lesbia csapodársága
miatt szó sem lehetett. Tudta, hogy Lesbia mással éli világát. A féktelen gyűlölet és a lángoló szerelem ellentétei közt hányódó, kiszolgáltatott lelkiállapot csattanós kifejezése a Gyűlölök és szeretek… kezdetű epigramma (85.). Catullus az első költők egyike, aki hangot adott
az érzelmek ellentmondásosságának, aki kimondta, hogy egyszerre lehet valakit gyűlölni és szeretni, s gyötrődve átérezte a szerelem boldog
boldogtalanságát.➊
Csupa mozgás, nyugtalanság, emésztő gyötrelem a vers. Az ellentétes érzelmek küzdelmének színtere a lélek világa. A lírai én nem tiltakozik, nem lázadozik ez ellen az állapot ellen: csupán tehetetlenül megállapítja létezését. Az igék jelen ideje az állandóság érzetét keltve időtlenné
teszi a tömör epigrammát.
➊ Az eredeti latin versben nyolc ige van, és nincs egyetlen főnév sem. Az igéknek ezt az uralkodó jellegét egyedül Kerényi Károly fordítása adja vissza
(itt is nyolc ige található, de van főnév is):
■ Gyűlölök és szeretek. Hogy mért teszem ezt, ugye kérded.
Mit tudom én. Így van: érezem és öl e kín.
Az „öl e kín” helyén a latinban egyetlen ige szerepel: „keresztre feszíttetem”,
„kínlódom” jelentésben.
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Szerelmes vers ez, jóllehet semmi nem utal itt a szerelemre és Lesbiára. Talán jogunk van arra, hogy a költeménynek a szerelmi szenvedélyen túl általánosabb érvényű jelentést is tulajdonítsunk: az emberi lét
mindig ellentétes érzelmek, erők kereszttüzében áll.
FELADAT

A latinban nincs külön alanyi és tárgyas igeragozás. Az első mondatot így is lehetne fordítani:
Gyűlölöm és szeretem. Véleményetek szerint a műfordítók miért használják az alanyi igeragozást?

AUGUSTUS KORA
AZ AUGUSTUSI ARANYKOR
A polgárháborúk véres és kegyetlenségekben bővelkedő évtizedei után a princeps,
Augustus egy időre békét teremtett az egész
birodalomban. A „Pax Romana” és a vezető
réteg helyzetének megszilárdítása lehetővé
tette, hogy Augustus uralkodása alatt a római irodalom fejlődésének csúcsára érjen.
Ezt a kort szokás a római irodalom aranykorának nevezni. A korszak költői részben
őszinte lelkesedésből, részben Augustus
közvetlen vagy közvetett felszólítására a császár politikai törekvéseit támogatták. A polgárháborúk idején ugyanis meggyökeresedett az a gondolat, hogy a zűrzavar
mélypontja után egy új aranykornak kell elkövetkeznie. Ennek a reménynek a beteljesülését ünnepelték a költők az augustusi békében.
Fontos irodalomszervező tevékenységet
fejtett ki a császár egyik legfőbb bizalmasa,
az előkelő származású és dúsgazdag Maecenas (mécénász; Kr. e. 70? – Kr. u. 8), akinek
neve később az irodalompártoló, művészetpártoló ember (mecénás) megnevezése lett.
Tapintatosan – baráti szóval, meggyőzéssel,
birtokok és villák adományozásával – nyerte
meg a császár politikájának az irodalom legjobbjait. Azt sugalmazta költő barátainak,

hogy a békét, a római dicsőség és erény eszméit, a múlt és az augustusi jelen nagyszerűségét foglalják versbe. Egyet azonban
Maecenasnak sem sikerült elérnie: nem
akadt olyan író, aki Augustus tetteit megörökítette volna.

Augustus császár szobra. Vatikáni Múzeum, Róma

CATULLUS
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Vergilius
Az augustusi kor legkiválóbb epikusa Publius
Vergilius Maro (publiusz vergiliusz máró;
Kr. e. 70–19). A Mantua melletti Andesben
született egyszerű paraszti családban. Édesapja taníttatta és közéleti pályára szánta, de
Vergiliust nem vonzotta a politika. Életútját
a költészet és a filozófia tanulmányozása határozta meg. Életének talán legmegrázóbb
fordulata volt, hogy valószínűleg Kr. e. 41ben, a polgárháborúk idején édesapja kis birtokát is kisajátították Augustus veteránjai
számára. Tekintélyes barátai később kieszközölték, hogy az egyre ismertebbé váló költő
visszakapja családi birtokát. Ettől kezdve
Augustus személye és politikai programja a

Vergilius két
múzsával
Mozaik Vergilius
hadrumetumi
házából (3. század)
Musée National
du Bardo, Tunisz

költő szemében eggyé vált a társadalmi igazság, a jólét és a béke eszményével. Maecenas
vette pártfogásába, s bejáratos lett a császári
udvarba is.

Aeneis
Vergilius életének legnagyobb teljesítménye,
halhatatlan remekműve a 12 énekből álló
Aeneis (éneisz) című eposz. Tíz éven keresztül dolgozott nagy munkáján.➊ Témája a
trójai Aeneas (éneász), az Iliászból is ismert
Aineiász mondai honfoglalása: Trójából menekülve a feldúlt hon ősi istenei számára
keres és talál új hazát Itália földjén. Mivel az
eposzban Aeneas Augustus nemzetségének
mitikus őseként szerepel, Venus istennő
sarjának magasztalása közvetve Augustus dicséretét is zengte. Aeneas harcaiban és államalapító tudatosságában pedig a majdani Róma világuralmi hivatása tükröződik.
Azt, hogy Vergilius tudatosan követi Homérosz eposzainak történetét, felépítését, formai jellemzőit, nemcsak az eposz egésze mutatja
(hiszen az első hat ének fordított Odüsszeiának, a második hat ének pedig fordított Iliásznak felel meg), hanem az Aeneis első énekének első
hét sora is igazolja.
Vergilius az eposz műfaji követelményeinek megfelelően témamegjelöléssel (propozícióval) indítja történetét.

➊ Vergilius az Aeneist nem tudta befejezni,
Kr. e. 19-ben meghalt. Végrendeletében azt kérte, hogy még simításokra váró művét semmisítsék meg. Lehetséges, hogy nem csupán a befejezetlenség volt végakaratának oka, amelyre
hivatkozni szoktak. Inkább az a megrendülés,
amely élete utolsó éveiben megingatta hitét
az augustusi aranykorban. Augustus azonban
nem engedte, hogy az Aeneist elégessék: változtatás nélkül őrizte meg az eposzt a költő halála után.
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■ „Harcokat énekelek s egy hőst, akit Ítaliába,
Trója vidékéről lávín partig, legelőször
űzött végzete; sok földet, tengert bolyongott,
égi erők és Júnó nem-feledő dühe folytán
és sok háborut is tűrt, míg várost alapított,
isteneit Latiumba vivén, honnét a latin faj,
Alba atyái s Róma magas bástyái erednek.”
• Aeneis I. 1–7. Lakatos István fordítása

A menekülés körülményeire utal ,,űzött végzete” szókapcsolat, hiszen Aeneas is magára vonta az istenek haragját, elsősorban Iuno
(a római istenek között Héra megfelelője) üldözi hét éven keresztül, aki
miatt veszélyekkel és hátráltató körülmények sokaságával kell szembenéznie. Az eposzt kezdő néhány sor előrevetíti, hogy az az istenek által
a trójai királyfira kiszabott feladat, az új haza megtalálása nem ment
könnyen. Aeneas is bolyongott, akárcsak Odüsszeusz. Ám a végzet
végül beteljesült, s a házi isteneivel, kisfiával, illetve legjobb barátjával
a Tiberius torkolatánál Lavinium városában új honra lelt, elveszi Latium
királyának a lányát, Laviniát. Tőlük indul aztán a latinok dicső történelme, miután szövetséget kötnek az etruszkokkal, s legyőzik véres harcban a rutulusokat.
Az Aeneis ben Vergilius nem egyszerűen „utánozza” a két homéroszi
költeményt, hanem verseng is vele. A mű szerkezetének egésze, jellemábrázolása, egy-egy epizód tartalmi alakítása a Homérosz-örökség római
szellemű újjáteremtését mutatja. A korabeli művelt olvasó épp ezeket az
egyezéseket és eltéréseket értékelte a legtöbbre.

Laokoón, Trója főpapja meg akarta akadályozni, hogy
a falovat a város falain belülre húzzák. Félt a görögök
ajándékától. Az istenek úgy döntöttek, Trójának pusztulnia kell, ezért Poszeidón a tengerparton bikaáldozatot bemutató főpapra és két fiára tengeri kígyókat
küldött.
A Vatikáni Múzeumban látható, fehér márványból
készült, méltán híres szoborcsoport Kr. e. 25 körül készült a rhodoszi szobrászok műhelyében. A szobor
nagyszerűen ábrázolja a reménytelen küzdelem
mozgalmasságát, az elkerülhetetlen vég borzalmát,
a két fiú gyámoltalan vergődését.
Laokoón-csoport Kr. e. 2. század,
Vatikáni Múzeum, Róma

AENEIS
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EKLOGÁK
Vergilius a nyilvánosság elé pásztori költeményeivel lépett: Kr. e. 37-ben adta ki válogatott bukolikáit Eclogae címmel. Ez a gyűjtemény tíz, gondosan elrendezett hexameteres
költeményből áll (a sorszámok nem a megírás
időrendjét fejezik ki).
Vergilius eklogáinak szereplői földművesek, észak-itáliai kisbirtokosok.
Eclogáiban fontos szerepet játszik a politika. „Pásztorainak” idillikus életét a polgárháború dúlja fel. Nem menekülhetnek a durva
valóság elől valamiféle idealizált világba, hiszen földjeikről a veteránok, a kiszolgált katonák bármikor elűzhetik őket, s földönfutóvá
válhatnak. A száműzött földműves mellett
azonban megjelenik a másik is, aki már visszakapta otthonát, s a kialakult új rendben, az
augustusi békében élvezheti a biztonságot,
a nyugalmat.
IV. ecloga ■ Leghíresebb és legtöbb értelmezési kísérletet kiváltó idillje a IV. ecloga, mely
egy megszületendő gyermekhez kapcsolja
az új aranykor eljövetelét. A különböző keleti

eclogae (eklogé): szemelvények, válogatott
versek

vallások Messiást (a Megváltó eljövetelét)
ígérő tanításai és a cumaei (kúmé) Apollón
papnőinek, a Szibilláknak (szibilla) görög
nyelvű könyveiből kiolvasott jóslatai táplálták
az emberekben a polgárháborúk vérontása
közepette a világ megtisztulásának vágyát.
A költemény tele van olyan motívumokkal
is, amelyek elősegítették, hogy a keresztény
egyházatyák (Lactantius – laktanciusz –,
Augustinus) később a IV. eclogában Krisztus
születését megjövendölő próféciát lássanak,
és Vergiliust a középkorban valóságos „pogány szent”-ként tisztelhessék. Emiatt a megbecsülés miatt válhatott Vergilius Dante kísérőjévé az Isteni színjátékban.
Ilyen motívumok például: „már megtérhet
a Szűz”; „már új sarjat küld a magasból a földre
az ég is”; a most születő gyermekkel beköszönt az aranykor, s letörli rólunk a bűn nyomát; az „isteni szent gyermek, nagy magzata
Jupiternek” isteni életet él, s „ujjong a világ
a jövendő korszak elébe”.

GEORGICA
A négy könyvből álló Georgica (georgika) már Maecenas ösztönzésére
született meg. Tárgyát tekintve tanköltemény: a földművelésről, a gyümölcsfák gondozásáról, az állattenyésztésről és a méhészetről szól. Valójában mégsem mezőgazdasági szakmunka, hiszen a földművelés dicséretével, Augustus és Itália magasztalásával a császár társadalmi
reformjait akarta szolgálni.
A görög bukolosz („marhapásztor”) szó alapján nevezzük a pásztorköltészetet bukolikus költészetnek, bukolikának. Később a vergiliusi cím (Eclogae)
nyomán ezt a műfajt ekloga névvel is illették.

Julius Caesar fejszobra
(Kr. e. 1. század –
Kr. u. 1. század)
J. Paul Getty Museum,
Los Angeles
134

A műfaj megteremtője – Vergilius mintaképe – a szicíliai születésű görög Theokritosz (Kr. e. 3. század). Idillnek nevezett költeményeiben (a görög eidüllion:
’képecske’, ’életkép’ szóból) ő szerepeltetett először pásztorokat. Hexameterekben írt és párbeszédes formájú verseiben a pásztorok a természet meghitt
közelségében élnek: nyájukat őrzik, beszélgetnek, dalolnak, szerelmeskednek.
Eszményített világ ez: a korabeli társadalmi-politikai valóságból elvágyódó s
egy új aranykor után áhítozó emberi közérzet jelenik meg itt.
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IX. ecloga ■ A IX. eclogában két pásztor-költő, Moeris (mőrisz) és
Lycidas (licidász) beszélget a polgárháborúk kegyetlenségéről, a jogtalan
földfoglalásról. A dal gyönyörűségével vigasztalják magukat, s abban
reménykednek, hogy az istenné vált Julius Caesar csillaga békét, jólétet hoz az egyszerű embereknek. Egy Menalcas (menalkasz) nevű költő
érkezését is várják, hogy majd együtt boldogan dalolhassanak.
Menalcas valószínűleg magát Vergiliust személyesíti meg. Ugyanakkor Lycidasban is fölfedezhetők hozzá hasonló vonások, s Moeris is egy
kicsit maga a költő. Vergilius tehát saját sorsát a pásztorvilágba olvasztja bele, s így teszi megpróbáltatásait általános érvényűvé. A polgárháború zűrzavara nemcsak az egyéni létet fenyegette, a költészet ellen is irányult. A költőknek el kell hallgatniuk, hiszen a versek „oly tehetetlenek ott,
hol a Mars dárdái ropognak”. A zivatarral közelítő estében a két költő is
abbahagyja a dalt, keserűen elhallgat.
Az ekloga fájdalmas, de árnyalt, lehalkított vád és ítélet a korabeli viszonyokkal kapcsolatban.

A rómaiak átvették ezt a
történetet, csak a neveket változtatták meg.
A rómaiak kezdetben a maJupiter megfosztotta
guk ősi itáliai isteneiket
hatalmától apját, Saturtisztelték különböző szernust (szaturnusz), s úgy
tartásokkal és áldozatokkal.
egyezett meg testvéreiA legősibbek közülük az ervel, hogy Neptunus
dők-mezők, a szántóföldek
(neptunusz; a görögben
és gyümölcsösök védelmePoszeidón) birtokolja a
zői voltak.
tengereket, Plutó vagy
Később – amikor megmás néven Dis (disz; a
ismerték a görögök vallágörögben Hádész) pesát – isteneik egy részét
dig az alvilág ura leazonosították a görög iste- Római kori pénzérme Janus
gyen.
nekkel, illetve felruházták ábrázolásával (Kr. e. 225–214)
Nem minden római
őket görög megfelelőik tu- Art Institute of Chicago, Chicago
istennek volt görög
lajdonságaival. Így a római
megfelelője. Ilyen igen népszerű ősi isten
Jupiter a görög Zeusszal, Juno Hérával, Mivolt a „kétarcú” Janus (jánusz). Az eredeti elnerva Pallasz Athénével azonosult. A görög
képzelések szerint ő nyitotta ki reggel és ő
Arésznek a római Mars (marsz), Aphroditénak
zárta be este az ég kapuit. Ő jelentette a kezVenus (kiejtése: venusz, nem: vénusz), Artedetet és a véget. Az imádkozást mindig az ő
misznek Diana, Hermésznek Mercurius (mernevével kezdték, nagy ünnepeken neki szenkuriusz) volt a megfelelője. Apollónt Apolló
telték az első áldozatot. Ha templomának
névvel jelölték.
kapuit kinyitották, ez háborút jelentett a RóA görög mitológia szerint Zeusz, amikor
mai Birodalom területén; ha bezárták, béke
apját, Kronoszt legyőzve a világegyetem ura
volt.
lett, megosztozott testvéreivel a hatalmon.
A RÓMAI ISTENEKRŐL
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Horatius
Az Augustus-kor legnagyobb lírikusa, az antikvitás költőfejedelme Quintus Horatius Flaccus (kvintusz horáciusz ﬂakkusz; Kr. e. 65–8).
Egy dél-itáliai kisvárosban (Venusia) született.
Apja felszabadított rabszolga volt, de ﬁát
gondos nevelésben részesítette. Horatius Rómában, majd Athénban tanult, s a tudás és a
tehetség nemessége jogán sohasem szégyellte alacsony származását. Sőt éppen azt tartotta érdemének, hogy hátrányos helyzete ellenére jutott később a legmegbecsültebb
költők baráti körébe. A polgárháború kitörésekor a köztársaságért harcoló Brutushoz
csatlakozott, s részt vett a philippi ütközetben
(Kr. e. 42).

A görög ódé szó dalt jelentett, ennek latin fordítása
a carmen. Később az irodalomban az óda jelentésváltozáson esett át, fenséges tárgyú, emelkedett
hangnemű lírai műfajt jelent. Horatius művei ódék,
carmenek, ám az irodalmi hagyomány megőrizte az
óda elnevezést.

Vergilius mutatta be Maecenasnak, aki
barátjává fogadta a költőt. Mentesítette az
anyagi gondoktól: kis birtokot ajándékozott
neki Róma közelében, Sabinumban. Eseményekben szegény, visszavonult életet élt.
Ideje nagy részét birtokán, később tiburi villájában töltötte.
Horatius Augustus ellenfeléből lett Augustus híve. Belátta, hogy a császár megteremtette a béke lehetőségeit a birodalomban, de azt
is felismerte, hogy az augustusi béke nem hozott igazi szabadságot. Viszonylagos függetlenségét élete végéig meg tudta őrizni, és
mindvégig sikerült visszautasítania Augustus
ajánlatait: nem lett a császár hivatalnoka.

CARMENEK

Horatius legérettebb alkotásai a carmenek
(karmen) vagy ódák. A 103 verset tartalmazó négy könyvből az első három Maecenasnak ajánlva jelent meg egyszerre Kr. e. 23ban, majd hosszú hallgatás után, Kr. e. 13-ban látott napvilágot a
15 versből álló negyedik könyv. A tízéves némaságnak a magyarázata ugyanúgy bizonyos kiábrándulás, Augustusszal kapcsolatos
illúzióvesztés lehet, mint Vergilius esetében. Az utolsó könyvet
csak az uralkodó kérésére írta meg.
A görög lírikusok (Arkhilokhosz, Alkaiosz, Szapphó, Anakreón, Pindarosz) versformáit hallatlan könnyedséggel ültette át latin
nyelvre, s az egyes sorfajokat sokkal nagyobb szigorúsággal kezelte, mint görög mintaképei. Költészetének történelmi jelentőségét
maga foglalta össze Melpomenéhez (III. könyv 30.) írott ódájában:
■

Itáliai kódex Horatius ódáival
(16. század eleje)
The British Library, London
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…én zengtem először, én
lentről-jött s meredek csúcsra jutott, görög
verset római lant húrjain.
• Devecseri Gábor fordítása
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Horatius épp arra büszke, azzal állított
➊ „Minden sorát külön kell nyelvünkre venni és
magának ércnél maradandóbb emlékművet,
ízlelgetni, mint a »nagy borok« minden cseppjét.”
hogy az aiol (görög) dalt ő honosította meg
• Babits Mihály
Itáliában. Ami görög elődeinél újszerű téma,
játékos ötlet, pajzán tréfa, az nála ﬁlozóﬁává,
alaposan végiggondolt életbölcsességgé lesz. Azok formai újításai tudatos műgonddá érnek benne, költői zsenialitásuk pedig elmélyült tudássá. S amire alig van összehasonlítási alapunk, mert a görög lírikusoktól jobbára csak töredékek maradtak ránk, szerkesztőkészsége
virtuóz.➊
Verseinek témájában gyakran klasszikus görög mintaképeket követ,
lírai mondanivalóját azonban már nagy fokú önállósággal fogalmazza
meg. Egy feszültségekkel és megpróbáltatásokkal terhes, fenyegető
korban az érzékeny, de józan ember egyensúlyra és harmóniára való törekvéseit tükrözik költeményei. Ezért szólal meg verseiben a gyakran aurea mediocritas
lenézett és félreértett „arany középszer” okos bölcsessége: a vágyak, (mediokritász): „arany
érzelmek, szenvedélyek túlzásaitól való tartózkodás, az egyszerű élet középszer”, arany középszeretete. Felcsendül carmenjeiben a lélek nyugalmának vágya, az élet út; a végletektől való
tartózkodást, a természeháborítatlan, de mértéktartó élvezésének eszménye, a rohanó idő és az tes élet szeretetét hirdető
ember boldogságigényének ellentéte, az elmúlástól való szorongás fáj- életfelfogás
dalma.
Thaliarchushoz ■ Horatius egyik legszebb, sajátos életbölcsességét kifejező műve a Thaliarchushoz (thaliárkhusz) írott költeménye
(I. könyv 9.). Ez az első könyv legelső verse, amelyet alkaioszi strófákban írt.
A vers szándékoltan Alkaiosz-idézettel kezdődik, erre az alkaioszi
„kihívásra” válaszol Horatius. A görög költő töredéke így hangzik:

Thaliarchus: a görög
tulajdonnév magyar
jelentése: „az ünnepi
öröm vezére”

■ Esőt zúdít le Zeusz ege ránk, erős
tél jön, megáll a jég a folyók szinén.
Ám mit se adj a télre! A tűzhelyed
égjen, te töltsed mézizü borral a
kelyhet szinültig, és övezzed
homlokodat puha gyolcsszövettel.
• Tótfalusi István fordítása

Horatius a csaknem azonos kezdetet
egyénivé, rómaivá formálta. Az első versszak hosszú, tűnődő kérdése a kinti, a távoli, az ember nélküli tájra irányítja ﬁgyelmünket. A mély hó, a terhük alatt

Itáliai kódex Horatius
ódáival
(16. század eleje)
The British Library,
London
THALIARCHUSHOZ
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roskadozó, görnyedő erdők, a metszően kemény
fagytól megállt folyók – ez a halott és mozdulatlan
világ nem derűs téli hangulatot áraszt. Sokkal inkább félelmet, szorongást vált ki az olvasóból,
kívülről közelítő veszélyt sejtet, amely ellen védekezni kell.
■ „Tibur enyhet adó árnyaiban, a Soracte-hegy havas
csúcsának látványában érezte igazán, hogy milyen
csodálatosan gazdag, és milyen fájdalmasan rövid az
emberi élet. Egyetlen pillanatban, egyetlen lánykacajban vagy tüzes kortyban megragadni és megörökíteni a világ szépségét és szomorúságát – ez volt számára az igazi élmény.”
• Falus Róbert
A Soracte-hegy (szorakte)
a Tiberis völgyében áll;
700 méter magas, de
Róma dombjairól is jól
látható

➊

A második strófa elején fel is csattan az életet fenyegető tél elleni
védekezés parancsa (az eredetiben: „oldd fel a hideget”, „szüntesd meg
a fagyot”). A versszak minden eleme az előző sorok tagadását jelenti.
A kinti fagyos világból a benti derűs intimitásba vezet az óda, az ember nélküli tájból gondtalanul mulató emberek közé, vidám társaságba,
melynek központja Thaliarchus, „az ünnepi öröm vezére”. A tél csikorgó
hidegével a meleg, a hó fehérségével a fagyot oldó tűz vörös fénye,
a görnyedezve kínlódó fákkal a gondtalanság, a dermedt vizekkel a
színbor csobogó folyása, a mozdulatlansággal a felszabadult mozgalmasság áll szemben – erős feszültséget teremtve a két strófa között.
Az élet okos élvezésével lehet szembeszállni az életet fenyegető elmúlással.
A téli világ bemutatása és ellenszereinek felsorolása után a következő
két szakasz (3., 4.+ másfél sor) általánosító intelmeket foglal magába.
A horatiusi életbölcsesség tanácsait hirdeti, s „legyűrték a tengerkavaró vihart” kifejezés a múlt gyötrelmei, megpróbáltatásai metaforájaként szerepel. „A többit bízd rá, bízd az egekre” – ﬁgyelmeztet a költő. De
mi ez a „többi”? Mindaz, ami a második strófában
megrajzolt vidám életélvezésen, a pillanaton kívül
A latin eredetiben itt szándékolt színellentét fokozza a mondanivaló hatásosságát:
esik: a múlt és a jövő. Ha már elmúltak a múlt via viruló ifjúkort a tavasz zöld színével
haros gyötrelmei, ne törődjünk tovább velük, a jö(virens – virensz), a morózus vénséget az
vőt pedig veszélyes kutatni. A múlt fájdalmaira
őszülő haj szürkeségével, a tél fehérsévaló visszaemlékezés s a jövő szenvedéseitől, az
gével (canities – kaniciész) érzékelteti a
költő, s ez visszautal a kezdő téli képre,
öregségtől való rettegés vagy a hiú remény tönks egyben az idő kérlelhetetlen múlásával
reteheti a pillanat, a jelen nyugalmát, boldogsásürgeti az élet élvezését.
gát.➊ Ha nem várunk semmit a jövőtől, akkor
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minden újabb nap nyereséget jelent, s az élet örömeit (tánc, édes szerelem)
csak most s addig lehet kihasználni, míg a viruló ifjúkortól távol van a
morózus vénség.
Az utolsó két versszakban következik az itt és most feladata. A ﬁlozoﬁkus általánosítás után ismét konkrét, gyakorlati cselekvésre vonatkozó felszólítás olvasható. Bár fenyeget a tél, az öregség, a halál, most, ma
kell élvezni a tavaszt, az ifjúságot – a versenyek tágas mezején, az éjszaka
lágy, szerelmi suttogásai, a játékos bújócskázás árulkodó kuncogása s a
kedves kacér vonakodása közben. Csak így lehet szembeszállni a múló
idővel.
Licinius Murenához ■ A Licinius
meghunyászkodó közönyt,
Murenához írt carmen (II. 10.) a véggyáva lavírozgatást jelent
letektől való tartózkodást, az okos
a politika útvesztőiben. Az
mértéktartást hangsúlyozza. A vers
igazi bölcs megőrizheti a
hat szapphói strófából áll.
maga lelki nyugalmát, szelA költemény azzal a görög
lemi szabadságát, közéleti
költőktől kölcsönzött képpel indul,
függetlenségét, ha okosan
mely az életet, az életvezetést egy
felméri a világ, az élet öröveszélyekkel teli, viharos tengeri
kös és törvényszerű válúttal azonosítja.
tozását, tudomásul veszi a
Az első versszak allegorikus
sors forgandóságát. Ugyanképsorának tanácsa arra irányul,
az a Jupiter hozza és űzi el a
hogy helyesebb úgy élni, ha az emtél haragját; Apolló is hol
ber tartózkodik az ártalmas széllantot, hol íjat tart a kezéAz ún. belvederei Apollón.
sőségektől. Kerülni kell a kockáben. A kellően felvértezett
Leókharész, Kr. e. 4. századi
zatokat rejtő merész vakmerőséget
lélek bátran szembenéz
görög szobrász művének
(a nyílt tengeren való utazást), de a római másolata, Vatikán
minden lehetőséggel: netúlzott óvatosságot is (az egyenethéz helyzetben sem adja fel
len, zátonyos part közelségét), mert mindketa reményt, de szerencsés körülmények között
tő veszélyes.
sem bízza el magát, számol a mostoha forduA két véglet közötti „arany közép” (Berlattal: bölcsen összevonja a kedvező szelektől
zsenyi szavával: „arany középszer”) óvhatja
dagadó vitorlákat.➊
meg az embert mind a szégyenletes nyomoA zárókép visszakapcsol a verset indító
rúságtól, mind az irigylést keltő királyi palota
képsorra, s a hajó-allegória kerekre zárja a
pompájától (2. versszak). A végletek között is
költeményt.
a legkockázatosabb az önhitt nagyravágyás.
A fent levőket, a magasba törőket érhetik a legsúlyosabb csapások, azokat, akik a dúló és mindent megrontó polgárháborúk idején nem is➊ A vers címzettje, Licinius Murena – úgy látmerik a mértéket, s hatalomra vágynak. Erre
szik – nem fogadta meg a lelkére kötött taﬁgyelmeztetnek a harmadik strófa költői
nácsokat: Kr. e. 22-ben belebonyolódott egy
képei.
Augustus elleni összeesküvésbe, s meneküA vers utolsó három szakasza bizonyítja,
lés közben halt meg.
hogy a horatiusi intelem nem valamiféle
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FELADAT

Hogyan őrizhető meg a személyes belső szabadság a külvilág állandó változásai közepette?
Fejtsétek ki az „arany közép” jelentését! Vessétek össze a horatiusi aranyközépszer-tanítást Daidalosz fiának, Ikarosznak szóló tanításával: „Mindig középre tarts!”

Leuconoéhoz ■ Horatius Leuconoéhoz vádolni a költőt, holott ennek az ellenkezőjé(leukonoé) írt rövid, de hatásos költeményé- ről van szó. Horatius éppen a végletektől óv.
ben (I. könyv 11.) egy nőhöz, Leuconoéhoz Arra int, hogy az élet minden pillanatában tu(„ragyogó elméjű”) intézi egyszerű, érthető ta- datosítsuk a lét szépségét, a lélek nyugalmát
nácsait, az I. könyv 9. ódájában olvasható in- ne tegyük tönkre lehetetlen vágyakkal, a múltelmek változatát. – Légy bölcs, élvezd oko- ton való rágódással.
san az életet, mert rövid – mondja a
költő –, ne táplálj hiú reményeket!
Úgy kell elfogadni a sorsot, ahogyan
van, kár lázadozni ellene. A mondatok rövidsége, tördeltsége (az utolsó
sorokban) a gyors, csattanószerű lezárást szolgálja, s egyben izgatottá,
nyugtalanná, sietőssé teszi a költeményt, hiszen a ﬁlozofálgatás alatt is
rohan az irigy idő.
Ebben a költeményben fordul elő
a híres „carpe diem” (karpe) mondat:
„élvezd az életet”, „tépd le a napot”
(ti. a nap, a pillanat virágát). Horatius
költészetének felületes ismerői e
miatt – s hasonló tanácsai miatt –
szokták hedonizmussal, a gátlástalan Roberto Bompiani: Római lakoma (19. század második fele)
gyönyörhajszolás népszerűsítésével J. Paul Getty Museum, Los Angeles

FELADAT

Horatius hatása az utókorra szinte felmérhetetlen. A látnoki erejű római
poéta jóslata bevált: életműve fennmaradt, sőt az antik Rómát is túlélte.
Keressünk példákat a magyar és világirodalomból a horatiusi örökségre!

Bernard Picart: Horatius
megdicsőülése (1708)
Rijksmuseum, Amszterdam
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Ovidius
Ovidius szobra Constanţán

Publius Ovidius Naso (publiusz ovidiusz
nászó; Kr. e. 43. – Kr. u. 17. vagy 18.) a római
aranykor ünnepelt költője.
Már életében rendkívüli népszerűségre
tett szert szerelmi-erotikus témájú (Szerelmek,
A szerelem művészete, A szerelem orvoslása)
műveinek köszönhetően. Kr. e. 10-ben adta ki
a Hősnők levelei (Heroides; heroidész) 15 levelét (hat évvel később 3 újabb levélpárral bőví-

tette). A levélírók elhagyott vagy párjuktól elszakított nők, a görög mitológia ismert alakjai
(Penelope, Phyllis, Briseis, Phaedra – pénelopé, ﬁllisz, briszéisz, fédra stb.), mindössze
egyetlen római vonatkozású hősnő van (Dido) s egy történeti személy: Szapphó. A levélgyűjtemény nagy újdonsága és értéke, hogy
Ovidius a nő szemével láttatja az eseményeket s írja le az érzelmeket.
Kr. u. 1-től Kr. u. 8-ig az összegző, nagy műfajok korszaka Ovidus költészetében. Ekkor írta fő művének tartott eposzát, az Átváltozásokat (Metamorphoses; metamorfószész).
Kr. u. 8-ban Augustus rendelettel kiutasította Rómából, s a Fekete-tenger partján fekvő Tomit (tómi, ma Constanţa, konstanca; Románia) jelölte ki számára tartózkodási helyül.
A száműzetésnek ez az enyhébb formája
Ovidius esetében a következőt jelentette:
megtarthatta római polgárjogát, vagyonát,
sőt a Rómával való írásbeli kapcsolat jogát is.
Szándékosan elnyújtott, egy évig tartó utazás
után érkezett meg a neki kirendelt helyre. Két
elégiagyűjteménye (Keservek, Levelek Pontusból) őrzi a számkivetettség keserűségét. Folyton reménykedett, hogy Rómában maradt
felesége és más pártfogói megszerzik számára a kegyelmet, de csalódnia kellett: csak a
halál vetett véget száműzetésének.

A Hősnők leveleinek illusztrációi egy 1500 körüli francia kódexből
The British Library, London

OVIDIUS
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Átváltozások
Az Átváltozások, amely versformáját és terjedelmét tekintve eposznak
mondható, hexameterben íródott 15 könyvben. Maga Ovidius így határozza meg témáját és műfaját:
■ „Új alakokká vált testekről indit a lelkem
szólani; isteneink! (hisz ez is mind általatok
lett), adjatok ihletet, és a világ eredő idejétől
végig, az én koromig legyetek vezetői dalomnak.”
• Devecseri Gábor fordítása

Cesar van Everdingen:
Vertumnus és Pomona
(1650 körül)
J. Paul Getty Museum,
Los Angeles

A mű témája tehát olyan mítoszok elbeszélése
a világ keletkezésétől a költő napjaiig, amelyekben átváltozás történt. Az átváltozás, azaz egy
emberi lény átváltozása állattá, növénnyé, szoborrá stb., már Homérosznál is megtalálható,
ám igazán kedveltté a hellenisztikus irodalomban vált. Az átváltozás
ugyanis a dolgok eredetét írja le, rámutatva arra, hogy a jelenlegi
forma milyen formából jött létre. Ovidius is hangsúlyozza, hogy folyamatosság van a régi és az új forma között. A 15. könyvben Pitagorasszal mondatja el, hogy az átváltozás a világmindenség legegyetemesebb törvénye:
■ „Változik, el nem enyészik azonban semmi. Amonnan
jő ide, innen odébb lelkünk; új s új alakokban
vándorol: állatból átköltözik emberi testbe,
emberi testünkből állatba: de el nem enyészik.”
• 15, 165–168; Devecseri Gábor fordítása

Urbinói majolikatál Diana
és Actaeon történetének
ábrázolásával
(1540–1550 körül)
Rijksmuseum,
Amszterdam
142

Az Átváltozások műfaját szerzője carmen perpetuumnak (karmen perpétum), „folyamatos éneknek”
határozza meg. Ezáltal versenyre kel Vergiliusszal,
de abban egyértelműen különbözik az Aeneistől,
hogy az egész világról szól a hely, a személy és a cselekmény egysége nélkül. Több mint 200 átváltozást dolgoz fel a kozmosz kialakulásától Julius Caesar csillaggá s
Augustus istenné válásáig.
Ovidius a változatosságra törekedett, ezért művének legjellemzőbb
jegye a kaleidoszkópszerűség, a színesen kavargó változások gyors
egymásutánja. Számára éppen az lehetett izgalmas költői feladat, hogy
a legkülönbözőbb dolgokat látványos átmenetekkel úgy kapcsolja össze,
hogy azzal az egység látszatát keltse. Valójában tehát az Átváltozások nem
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folyamatos mű, nem kell és nem is lehet ekként
olvasni, hanem csodálatos mitológiai elbeszélések füzére. A történetekben egyvalami közös: az
átváltozás. Hogy mégis egységes műnek érezzük,
a laza időrendi kereten kívül annak köszönhető,
hogy bizonyos emberi motívumok – szerelem,
művészet – szimmetrikusan ismétlődnek benne.
Bár az átváltozások indítórugója gyakran a mitikus szerelem, Ovidius művéből hiányzik egy átfogó értékrendszer. A hagyományos görög–római
istenség nála földi dimenziókban jelenik meg, emberi módon cselekszik: szeret, féltékenykedik, dühöng, jutalmaz.
Ovidius nagy érdeme, hogy a megmerevedett
mitológiai történeteknek egész tárházát gyűjtötte
össze, életet lehelt beléjük, s így hagyományozta át
az utókorra.
Peter Paul Rubens:
Meleager és Atalanta
(1616 körül) Metropolitan
Museum of Art, New York

Pygmalion
Az Átváltozások 10. könyvének 5. története Ciprus királyáról, Pygmalionról
szól, aki elefántcsontból egy gyönyörű
nőt faragott ki. Olyan csodálatosra sikerült a szobor, hogy a magányos és az
eddig a nőket messzire elkerülő művész azonnal beleszeretett. Venushoz
fohászkodott, hogy keltse életre, amit
az istennő meg is tett. Pygmalion boldogan ölelte magához az érző, eleven
testet, s feleségül vette. Eddig a történet üzenete pozitív, amit Pygmalion
akart, megadták neki az istenek.
Ám Pygmalion művész, aki szinte
elzárkózva a világtól csak az alkotásnak élt. S nem a rómaiak által követett művészeti elvnek, az utánzásnak a jegyében alkotott, hanem a képzelete által teremtett új világot:
olyanná alkotta a szobrot, amilyen nő nem tud születni a világon.
A tökéletesre vágyott, s ez a tökéletesség kelt életre a szoborban, amit
az utókor Galatheának nevezett el. Értelmezhetjük ezt az átváltozástörténetet a művész Ovidius önvallomásának, aki a rendelkezésére álló
forrásokból (tapasztalat és vágy) olyan művet hozott létre, ami egyedi
PYGMALION

Jacob Jordaens –
Nicolaes Lauwers:
Philemon és Baucis
(1619–1652 körül)
Rijksmuseum,
Amszterdam
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Étienne-Maurice Falconet:
Pygmalion (1780 körül)
Rijksmuseum,
Amszterdam

és tökéletes. De értelmezhetjük az átváltozást az
önmaga alkotásába beleszerető művész szimbólumaként is.
Pygmaliont híressé tette a szobra, Ovidiust pedig – többek között – az Átváltozások Pygmalionja.
Mutatja ezt, hogy számtalan adaptációja született
az évszázadok során. A legismertebb Bernard
Shaw színműve a nyelvtudós dr. Higgins profeszszorról, aki azt vállalta, hogy megtanítja a szép beszédre a közönséges beszédű londoni virágáruslányt. Eliza Doolittle-t fél év múlva Higgins úri
társasága előkelő idegen hercegnőnek tartotta.
Higgins nyelvészprofesszor megalkotta remekművét, az egyszerű virágáruslányból tökéletes
megjelenésű ,,hercegnőt” faragott, s Pygmalionhoz hasonlóan ő is beleszeretett az alkotásába.
A színdarabból My Fair Lady címmel filmmusical
is készült.
A pszichológia önmagát beteljesítő jóslatként
ismeri a Pygmalion-jelenséget. Ha nagyon bízunk valaki tehetségében és támogatjuk törekvéseiben, akkor gyorsan fejlődik, és a sikerei, eredményei visszaigazolják az elvárásainkat. Vagyis saját pozitív feltételezéseink indítják el a változást, gyorsítják fel a fejlődést.
• A fejezet forrása: Adamik Tamás: Római irodalom az aranykorban

Giovanni Battista Tiepolo:
Apollo és Daphne
(1755–1760 körül)
National Gallery of Art,
Washington
144
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A Biblia
A Biblia a zsidó és
keresztény vallás
szent könyve.
Az elnevezés görög
eredetű, jelentése:
’könyvek’, ’iratok’.
Nevezik Írásnak,
Szentírásnak is.

■ „…az ember, amikor leült írni, már maga előtt találta az utolérhetetlen tökéletességű írást, az Írást, más irodalmi feladat nem is maradt, mint hogy
azt értelmezze, népszerűsítse, körülírja. […] az egész európai irodalom az
antik és a Szentírás kettős pillérjén nyugszik.”
• Szerb Antal: A világirodalom története

Az egész későbbi európai kultúrát, gondolkodást, vallást meghatározó
hatása miatt kiemelkedő szerepe van a Bibliának. Keletkezésétől kezdve egészen napjainkig érezteti hatását, ismerete hozzátartozik az általános műveltséghez. A Biblia mindenféle irodalmi műfaj kezdeti formáira mintát nyújt (elbeszélés, példázat, párbeszédes jelenet, különböző
lírai műfajok: himnusz, jeremiád [siralom], jövendölés, szerelmi dal
stb.). Jelképes nyelve a költői nyelvvel rokon, témáiban emberi alaphelyzetek, élmények fejeződnek ki.
A „könyvek” korábbi s nagyobb csoportja az Ószövetség,
➊ A Biblia két önálló részét, az Ó- és az
másik része pedig az Újszövetség iratait tartalmazza.➊
Újszövetséget Hieronymus (hieroniEnnek a megnevezésnek az az alapja, hogy a bibliai őstörmusz – Szent Jeromos, ?340–419)
ténet szerint Isten a „kiválasztott nép” őseivel, Ábrahámkapcsolta össze egyetlen gyűjteménnyé nevezetes latin fordításámal, Izsákkal és Jákobbal szövetséget kötött, szigorú törban, a Vulgatában. Nagyszabású
vények sokaságát írta elő számukra. Ezt a szövetséget a
vállalkozását a héber szöveg hű közsidó népet Egyiptomból kivezető Mózessel megerősvetése jellemzi. Munkáját 390–405
ítette: nekik ígérte örök hazául az „ígéret földjét”, Kánaánt.
között végezte Betlehemben.
A zsidóság azonban az elkövetkező évszázadok során a
szent könyvek szerint megszegte a régi szövetséget, vétett
a törvények ellen, s ezért a próféták közül Jeremiás már
egy „új szövetségről” adott hírt. A kereszténység szerint
Isten ezt az új szövetséget Jézus Krisztus által kötötte meg, aki Isten ﬁaként kínhalálával megváltotta
az emberiséget, s ezzel eltörölte az első emberpár engedetlenségéből származó „eredeti bűnt”, az ősbűnt.
Marinus van Reymerswale:
A zsidó vallás viszont tagadja, hogy Jézus a próféták által
Szent Jeromos (1535–1545)
megígért Messiás, hiszen a Megváltótól azt várták, hogy
Rijksmuseum, Amszterdam
békét és dicsőséget hoz a földre. E felfogás szerint Jézus
kereszthalála óta alig változott a világ: nemcsak hogy
meg
maradtak a háborúk, a faji ellentétek és az igazságtaFELADAT
lanságok, hanem még súlyosbodtak is.
A www.biblia.hu oldalon gazdag
A Bibliát eddig több száz nyelvre fordították le. Utóösszeállítást találunk a Biblia művéélete, hatása a művészetekre felmérhetetlen. Az Ó- és az
szetekre gyakorolt hatásáról. BővítÚjszövetség számos története tovább élt a későbbi irodalsétek ismereteiteket, használjátok
makban, s él ma is jelképként, hasonlatként, érvként, hiezt a forrást!
vatkozási alapként.
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AZ ÓSZÖVETSÉG
Az Ószövetség az óhéber irodalom foglalata: műfajuk, keletkezési ko- kanón: görög szó,
ruk és eredeti nyelvük tekintetében egymástól eltérő irodalmi művek jelentése: „mérték”,
„zsinórmérték”,
gyűjteménye. Kb. ezer év irodalmát tartalmazza a Kr. e. 12. századtól a „erkölcsi norma”
Kr. e. 2. századig. Amit az ókori héber irodalomból ismerünk, az a Biblia által maradt fenn. A könyvek
nagy részének nyelve a klasszikus héber, de néhány
mű arámi nyelven íródott.
Az egyes bibliai könyvek kialakulása, megírása és a
szövegek végleges formába öntése között évszázadok
teltek el. Az ókori keleti irodalmak mindegyikében a
szellemi-kulturális élet fejlődésének egy meghatározott
pontján megindult a múlt irodalmi emlékeinek tudós
vizsgálata, válogatása, a végleges szövegek kialakítása.
Ezt a folyamatot nevezzük kanonizálásnak.
A kanonizáció során egyes alkotásokat értékeseknek, Isten által sugalmazott „szent” könyveknek fogadtak el, másokat mellőztek, nem tartották érdemesnek a megőrzésre. A vallás felfogása szerint Isten a
maga akaratát az ún. kinyilatkoztatás által közli
azokkal az emberekkel, akikre rábízza üzenetének továbbadását, elterjesztését. Ilyennek tekintették a Biblia
szent íróit, tehát az egész Biblia végső soron az írásban
lefektetett kinyilatkoztatást tartalmazza.
A Biblia összeállításának szempontja elsősorban szigorúan vallási volt, de – vitás esetekben – minden bizonnyal az esztétikailag értékes irodalmi emlékek meg- Michelangelo Buonarroti: Mózes
(1515–1516)
mentésének szándéka is vezette a tudós papokat. Így San Pietro in Vincoli, Róma
kerülhettek a kánonba szinte teljes egészükben profán,
világi tartalmú könyvek (pl. Prédikátor könyve, Eszter könyve) közmondásokat (sőt találós kérdéseket), erkölcsi és ﬁlozóﬁai költeményeket tartalmazó gyűjtemények (pl. Példabeszédek könyve, Jób könyve) vagy éppenséggel az erotikus héber szerelmi költészet remeke, az Énekek éneke.
A hellenizmus korában az alexandriai zsidóság számára a Kr. e.
3. században görögre fordították le az Ószövetséget, s ez lehetővé tette, hogy a klasszikus héber irodalom utat találjon a görög–római kultúra világába. Ezt a görög fordítást nevezik – latin szóval – Septuagintának (szeptvaginta; jelentése: ’hetven’).
➊ A Septuaginta több könyvet tartalA hagyományos legenda szerint hetven zsidó bölcs kümaz, mint a zsidó kánon; a katolikus
lön cellákba zárva – isteni sugallatra – egymástól fügegyház ezt az összeállítást fogadta
getlenül azonos, szó szerint megegyező fordítást kéel hivatalosnak, ezt kanonizálta.
szített a héber eredetiből.➊
A BIBLIA
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Teremtés könyve – Genesis
geneszisz: görög szó,
jelentése: ’keletkezés’
monoteizmus: ’egyetlen
istenben való hit’

Az Ószövetség könyveinek jelentős része a zsidóság őstörténetét dolgozza fel. Ezek között művészi értékei, valamint a benne elbeszélt események ősisége révén a legelső helyet az az öt könyv foglalja el, melyet
a hagyomány Mózesnek tulajdonít.
A Biblia első öt könyve többségében erkölcsi, vallási és társadalmi törvényeket tartalmaz, zsidó elnevezése Tóra (’törvény’, ’tan’). Körülbelül
a Kr. e. 5. század végén szerkeszthették egybe legalább négy, különböző
időben keletkezett forrásból, hagyományanyagból. Az ún. „mózesi
könyvek” közül az első a Teremtés könyve, melynek latinosított címe:
Genesis. Végső formáját a Kr. e. 6. században nyerte el. A Genesis rögzített, „kanonizált” szövegének kialakítói a hagyományanyag megfelelő
részeit a különböző forrásokból gyakran minden egyeztetési kísérlet nélkül közölték – egymás mellett vagy egymástól függetlenül. Nem egy
esetben viszont a két, esetleg több elbeszélést eggyé dolgozták. Az ilyen
eggyé dolgozásról rendszerint az ún. „ellentmondások” árulkodnak.
A Genesis első 11 fejezete a világ teremtését és az emberiség őstörténetét mondja el mitikus formában. Az ókori keleti elemeket is magába
olvasztó teremtéstörténet monoteista jellegű.

Tóratekercs

ELSŐ TEREMTÉSTÖRTÉNET
A Genesis közvetlenül egymás után két teremtéstörténetet is közöl.
Az elsőben az eredeti héber szöveg szerint Isten neve Elóhim. Ez az
egyetlen Isten, aki minden más isten létezését kizárja, puszta szavával
teremtette meg „hat nap” alatt a mindenséget. „A hetedik napra elkészült
Isten a maga alkotó munkájával, és megpihent a hetedik napon
egész alkotó munkája után.”➊
A teremtés hat-, illetve hétA bibliai elbeszélést épp az különbözteti meg a mezopotánapos kerete – természetesen – nem valóságos időtarmiai vagy más (pl. a görög) kozmogóniáktól – amelyek valatamot jelöl. Valószínűleg az
milyen ősi anyagnak a létezését feltételezik, s maguk az isteember hétnapos munka- és
nek is részei a világnak –, hogy Isten a semmiből hozta létre
életritmusát hagyta jóvá,
a
világot, s nem valamilyen meglévő anyagból formálta ki.
amely már sokkal korábban
kialakult, s ezt kívánja Isten
A hatnapos teremtés folyamán az univerzum egyre rendepéldájával is szentesíteni.
zettebb, tökéletesebb lesz, a teremtés csúcspontja pedig az
ember: „Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten
képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket.” Időben ő az utolsó és az
Istenhez legközelebb álló teremtmény. Feladata, hogy uralma alá vonja a
földet, uralkodjék „a tenger halain, az ég madarain és a szárazföldön mozgó
minden élőlényen”.

Elóhim: a héber Él
– ’isten’ – többes száma;
a magyar fordításban:
’Isten’
➊

• A Bibliából vett szemelvényeket a Magyar Bibliatársulat által kiadott 2014-es revideált fordítás alapján közöljük.
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FELADAT

Vessétek össze a két alkotást! Milyen hasonlóságokat találtok?

Albrecht Dürer:
Ádám és Éva
(1504) Rijksmuseum, Amszterdam

Domenichino:
Isten megfeddi Ádámot és Évát (1626)
National Gallery of Art, Washington

MÁSODIK TEREMTÉSTÖRTÉNET
Az ún. második teremtéstörténet több ponton ellentmond az elsőnek,
s éppen csak megemlíti a föld és az ég megalkotását. Az Isten neve ebben a szövegben Jahve Elóhim (a magyar fordításban: „Úristen”). Ebben az elbeszélésben a külső természet önmagában mostoha környezet, sivatagi pusztaság. Az Úristen,
aki itt már több antropomorf vonással rendelkezik,
ugyanúgy a föld porából formálta meg az embert, mint a
mezopotámiai mondák istenei, vagy mint Prométheusz,
„és az élet leheletét lehelte az orrába”. Az ember tehát összetett lény: a föld anyagából és az Isten által adott éltető
elemből áll. Mivel az ember (adam) a földből (adama) származik, ez az általános megjelölés a szöveg egy későbbi
részében már az első ember neveként szerepel: Ádám. Az
életet tápláló kertet, az Éden kertjét az Úristen külön teremtette meg az ember számára, s Ádám oldalcsontjából
alkotta meg az asszonyt, Évát.
A bibliai történetben is megtalálható a bűnbeesés ősi
motívuma, a lázadás Isten parancsa ellen: az első emberpár a szigorú tilalom ellenére – miszerint kerüljék az Éden
közepén álló fát – Éva ösztönzésére szakított a „gyümölcsé- Hugo van der Goes: Bűnbeesés
ből, és evett”. Ezzel a tettükkel a tudás birtokába kerültek, (1479 után)
hiszen a fa a jó és rossz tudásának fája volt. Elkövették az Kunsthistorisches Museum, Bécs
TEREMTÉS KÖNYVE – GENESIS
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➊

első, az „eredeti bűnt”. „Ekkor megnyílt mindkettőjük szeme”, öntudatra ébredtek, de elveszítették az Éden kertjét, az öntudatlan boldogság színterét. Az Úristen a kerubokat és a fenyegető tüzes kardot állította az Éden
kertjéhez, hogy őrizzék az élet fájához vezető utat, nehogy az ember arról a fáról is gyümölcsöt szakítva örök életet nyerjen. Az Éden elvesztésével szakadt rá az emberiségre az élet minden szenvedése s végül a halál borzalma.
Az első bűn megzavarta azt a rendet és nyugalmat, amelyet az Édenkert jelképezett. Az Isten elleni lázadás további bűnök forrása lett. Magával hozta az emberek közötti ellenségeskedést, gyűlölköKáin alakja a későbbi évszázadést, gyilkos indulatokat. Ezt jelzi Káin és Ábel (Ádám és
dok köztudatában a gonoszÉva első gyermekei) története is. Káin irigy féltékenységből
ság, az embertelenség, a keagyon
ütötte öccsét, Ábelt, mert az ő áldozatát az Úr kegyetlenség ősképe, archetípusa
lett az ábeli szelídség és
gyesen elfogadta, míg Káinét elutasította.➊
ártatlanság kiszolgáltatottsága
A biblikus elbeszélés szerint ez az első emberölés a „viellenében, s ma is a durva erőlág
tör
ténelemben”, mely ráadásul testvérgyilkosság is volt,
szak hatalmát szimbolizálja.
s az ember erkölcsi bukását, eltévelyedését igazolja.

FELADAT

Nézzetek utána, mit jelent a Bibliában az ún. „Káin-bélyeg”! Hogyan változott meg a későbbiekben a kifejezés jelentése?

PUSZTULÁSMÍTOSZOK A BIBLIÁBAN
A Biblia is tartalmaz szájhagyomány útján terjedő mítoszokat – amelyeket pontosan azért
gyűjtöttek össze a tudós papok, hogy fennma-

Michel Wolgemut műhelye: Noé bárkájának építése
(1493) Rijksmuseum, Amszterdam

150

radhassanak –, így a teremtéstörténet mellett
több pusztulásmítoszt is olvashatunk az Ószövetségben. Mózes első könyve miután beszámol az emberpár bűnbeeséséről és a testvérgyilkosságról, és több olyan történetet
tartalmaz, melyek azt mutatják meg, hogy az
elkövetkező nemzedékek is bűnben élnek, bár
cselekedhetnék a jót, de nem teszik. Isten ezért
megbünteti a bűnös világot, de nem pusztítja
ki az embert, akit a saját képmására teremtett.
„Amikor látta az Úr, hogy az emberi gonoszság mennyire elhatalmasodott a földön, és az
ember szívének minden szándéka és gondolata
szüntelenül csak gonosz, megbánta az Úr, hogy
embert alkotott a földön, és megszomorodott
szívében” – olvashatjuk a Bibliában. Isten ezért
elhatározta, hogy büntetésül özönvízzel törli
el a föld színéről a romlott emberiséget. Egyedül Noénak és családjának kegyelmezett
meg, mert „Noé igaz ember volt, feddhetetlen a
maga nemzedékében. Az Istennel járt Noé”.
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Id. Jan Brueghel: Az állatok beszállnak Noé bárkájába (1613), J. Paul Getty Museum, Los Angeles

A másik forrás, amely az
A vízözön elbeszélését a GeElóhim
(„Isten”) nevet használja,
nesis 6–9. fejezetei tartaltu
dá
lé
kos.
Lehetőleg pontos
mazzák. Két, egymásnak
adatokat közöl mindenről, ezetöbb tekintetben ellentket bőségesen részletezi, a formondó forrásanyagot szerdulatos epizódokat viszont melkesztettek egybe a szöveg
lőzi. A vízözön időtartama itt
véglegesítői.
egy teljes napév. Abból a kozA jahvista forrás kerek,
moszelképzelésből következőfordulatos történetet őrzött
leg, hogy a földet víz veszi kömeg. Isten-szereplője, Jahve
rül, nem csupán esőből, de a
(„Úr”) antropomorf lény
„mélység vizeiből” is eredezteti
érzelmekkel, indulatokkal.
az áradatot. A bárkába vitt állaA gonoszság elhatalmasotok számát egységesen kettődása miatt pusztítja el a földi
kettőben állapítja meg. Közli
élőlényeket. Megérzi az ál- Noé bárkájának ábrázolása egy
a bárka megfeneklésének hedozat kedves illatát, s meg- 15. század végi angol kódexből
bánja tettét: nem fogja töb- J. Paul Getty Museum, Los Angeles lyét is: „Ararát➊ hegyeinek (egyikén)”. A vízözön után áldozatról
bé kiirtani a földön élőket.
nem ír, helyette Elóhim „szövetségkötését”
Az özönvizet eső okozta, tartamát kerek száemlíti, s közli a szivárvány mítoszát.
mok jelzik (összesen két hónap). Noé madarak
révén igyekszik megállapítani, felszáradt-e
már a föld. Miután kijutott a bárkából, első
dolga, hogy a tiszta (tehát áldozatra alkalmas)
➊ Az Ararát tűzhányó Törökország keleti részén
állatokból áldozatot mutasson be (az állatok(5165 m)
ból ugyanis hetet-hetet vitt magával).
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BÁBEL TORNYA
A vízözön után Bábel➊ története (Teremtés
könyve 11.) következik, melyben ismét az
ember bűnös természete mutatkozik meg.
Az emberek Istentől kapott képességeiket,
technikai tudásukat arra akarják használni,
hogy vetekedjenek Istennel: „Gyertek, építsünk magunknak várost és tornyot, amelynek

teteje az égig érjen”. Az emberi nagyravágyás
és hatalomvágy irányítja őket. Isten ítélete
velük szemben az eddig egységesen beszélt
emberi nyelv összezavarása. (A történet a
nyelvek kialakulásának eredetmítosza is.)
Hiszen a nyelvi egységet a vele való vetélkedésre használták fel az emberek. A nyelvi
sokszínűség pedig már nem hozhat ilyen
egyetértést.

Id. Pieter Brueghel: Bábel tornya (1536), Kunsthistorisches Museum, Bécs
➊ Az akkád eredetű Bábel szó jelentése: isten(ek) kapuja, a Bibliában egy várost és az ott épült tornyot
jelöli, amely valószínűleg téglából épített zikkurat lehetett. Hérodotosz nyomán tudjuk, hogy hatalmas nyolcszögletű építmény volt 8 emelettel, magassága pedig elérte a 91 métert.

FELADAT

Pieter Brueghel [píter bröhel] aprólékosan kidolgozva mutatja be a torony építését. A kép bal alsó sarkában az uralkodó jogarral a kezében fogadja alattvalói hódolatát. Nézd meg alaposan a
képet, milyen ellentéteket fedezel fel rajta! Véleményed szerint mi lehet ezeknek az üzenete?
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József története
A Teremtés könyve (Genesis) az első
11 fejezet után rátér egy szimbolikus
család, a kiválasztott nép történetének
elbeszélésére. A pátriárkákról (Ábrahám,
Izsák, Jákob, József) szóló fejezetekben
azt kívánták kiemelni a tudós szerzők,
hogy Isten irányítja a történelmet, ő
irányítja az ősatyák életét is, s a fordulópontoknál közvetlenül avatkozik bele az eseményekbe. Mindezekből az a
vallási tétel világlik ki, hogy van Isten,
aki kialakít magának egy népet, országot ad neki, és az eseményeket irányító tetteiben ad magáról kinyilatkoztatást. Ez az Isten Jahve, a nép Izrael, az
Ferenczy Károly: Józsefet eladják testvérei (1900)
ország az Ígéret földje, Kánaán.
A családtörténetben helyet kapnak Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria, Budapest
kisebb események, jellegzetes epizódok is. A Genesis legszebb, legművészibb, szinte már önálló „kisregénynyé” kikerekedő részlete: József története.➊ Ez is azt igazolja, hogy Isten
akarata érvényesül a történelemben, jóllehet itt inkább álmokban és jelképekben szól bele az emberek életébe. József azért lehetett sikeres, a
szenvedés mélységeiből is magasra emelkedő ember, mert nem volt hajlandó vétkezni az Isten parancsai ellen, s ezért „az Úr Józseffel volt”.➋
Jákob kedvenc feleségétől, Rácheltől született József és a legﬁatalabb
ﬁú, Benjamin. Ezért apjuk ezt a két legkisebb gyermeket szerette legjobban.➌

➊ József története a Genesis 37–50. fejezeteiben olvasható.
➋ Ebben a történetben is találhatók különböző „ellentmondások”, következetlenségek. Ezek itt is arról vallanak, hogy különféle forrásanyagokat dolgoztak egybe a szöveg véglegesítői. Például egyszer Ruben,
másszor Juda a jó testvér, aki meg akarja menteni Józsefet; a szöveg egyik részében midiánita, más részében izmaelita kereskedőkről van szó; Józsefnek a kereskedők kezére jutása is homályos: nem lehet pontosan tudni, hogy ez miképpen történt (ugyanis két lehetőség körvonalai bontakoznak ki); nem világos
az sem, hogy kik adták el Józsefet Potifárnak: izmaeliták-e vagy a midiániták (mindkét variáció olvasható
az elbeszélésben).
➌ Jákobnak – Izraelnek – még tíz fia volt: a legidősebb Ruben, a negyedik Juda.
Ezt mondja József, mikor megismerteti magát testvéreivel:
„Isten küldött el engem előttetek, hogy maradékotok legyen a földön, és életben tartson benneteket nagy szabadítással. Tehát nem ti küldtetek ide, hanem Isten, aki engem a fáraó első emberévé, egész házának urává
és egész Egyiptom uralkodójává tett.”

JÓZSEF TÖRTÉNETE
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József sorsát, aki kezdetben nem is rokonszenves (árulkodó, hencegő, öntelt), álomlátásai, illetve álomfejtései alakítják. Ezek juttatják a
ciszterna mélyére, s ezek emelik Egyiptomban a legmagasabb rangra.
A gyűlölködő és irigykedő testvérek el akarják pusztítani őt,
és Jákob előtt azt a látszatot keltik, mintha vadállat tépte volna szét. De
az isteni gondviselés a rossz tettekből is jót tud kihozni (ugyanígy: börtönbe kerülése révén jut majd a fáraó elé). Isten megmenti Józsefet, sőt:
éppen testvéreinek bűnét használja fel arra, hogy Izrael (Jákob) családja megmeneküljön az éhínség idején, s ezáltal teljesülhessen az Ábrahámnak adott ígéret.
Az elbeszélt eseményekből az az erkölcsi tanulság is kiolvasható,
hogy csak az képes nagy tettekre, mások irányítására, aki maga is megjárta a szenvedések mélységeit, átélte a méltatlanságok kínjait (ciszterna, börtön). József alakja emberileg-erkölcsileg is egyre tisztul, magasabbra emelkedik: az elkényeztetett, dicsekvő ﬁúból nemcsak egy nagy
birodalom felelősségteljes és tehetséges irányítója lesz, hanem olyan ember, aki ellen tud állni a legcsábítóbb kísértéseknek. Megfékezve természetes ösztöneit tiszta marad (Potifárné epizódja), le tudja győzni
jogos bosszúvágyát, meg tud bocsátani testvéreinek: szeretni képes azokat, akik egykor életére törtek, a rosszat jóval viszonozza. Így válik
ő is a bibliai Megváltó előképévé. Ugyanakkor
a testvéreknek is meg kell tisztulniuk, meg kell
járniuk a bűnhődés útjait, hogy végül szeretetben újra egymásra találhassanak.

Ismeretlen festő:
József és Potifárné
(1575 körül)
Rijksmuseum,
Amszterdam

FELADAT

Keressetek példákat a mitológiában a visszautasított szerelmes asszonyok bosszújára vagy tragédiájára (pl. Médeia, Phaedra [fédra])! A témát, a mostohaﬁába halálosan beleszerető asszony történetét Szophoklész, Euripidész, Seneca, Racine is feldolgozta.

Kivonulás Egyiptomból, a Tízparancsolat
Mózes 2. könyve a Kivonulás könyve vagy Exodus. Ebben Mózes alakja kerül előtérbe, hiszen ő volt az, aki néppé szervezte a zsidó törzseket és törvényes keretek közé rendezte életüket. Valójában ez a második könyv a
zsidó nép története, Egyiptomból való kivonulásának, pusztai vándorlásának és honalapításának mitikus emléke. Nem a történeti hűségen van
itt a hangsúly, hanem annak igazolásán, hogy Mózes beteljesíti mindazt,
amit Isten elvár tőle, s égő csipkebokor képében kinyilatkoztat.
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„Menj, gyűjtsd össze Izráel véneit, és mondd meg nekik: Az Úr, atyáitok
Istene: Ábrahám, Izsák és Jákób Istene megjelent nekem, és azt mondta: Számon
tartalak benneteket és mindazt, amit ellenetek Egyiptomban elkövettek, és elhatároztam, hogy elviszlek benneteket az egyiptomi nyomorúságból […] a tejjel és
mézzel folyó földre.”
Mózes kivezette Isten választott népét az egyiptomi fogságból, az Úr
segítségével csodákat téve az út során. Nevéhez fűződik a Vörös-tenger
kettéválasztása, a menekülés során így menti meg a zsidókat az őket üldöző egyiptomiaktól.
Mózes által adta Isten a Tízparancsolatot a választott népnek azért
,hogy ne emberi vágyaknak, hanem Isten akarata szerint éljen. A Tízparancsolat a Biblia legfontosabb erkölcsi és vallási tanításait foglalja össze,
s két egymástól világosan elkülönülő részre oszlik. Az első négy parancsolat az Istennel való közösségről szól, ez volt az első kőtáblán, amit Mózes
a Sínai-hegyen kapott. A második kőtáblán szereplő hat parancsolat az
emberek egymáshoz való viszonyát szabályozza. A kettő szervesen összefügg: az első részből következik a második rész. Az első az Úr szeretete,
utána tudjuk szeretni felebarátainkat is. A legnagyobb parancs tehát ez:
„Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és
minden erődből!” – a második legnagyobb parancs pedig: „Szeresd az embertársadat úgy, mint saját magadat!”
AZ ÓSZÖVETSÉG MÁS KÖNYVEI
Az Ószövetség jelentős részét teszik ki a prófétai könyvek.➊
A klasszikus prófétizmus kora a Kr. e. 8–4.
század. Az ókor nagy vallásaiban gyakran szerepeltek olyan „sugalmazott” emberek, akik azt
igényelték, hogy elhiggyék róluk: istenük nevében beszélnek. A próféták – a közvélemény
szemében – Isten szavának a hírnökei vagy
magyarázói voltak, és hittek küldetésük isteni
eredetében. Isten üzenete többféleképpen juthat el a „kiválasztott” prófétához: látomásban,
néha álom formájában, hallás által, de leggyakrabban belső sugalmazásra. A kapott üzenetet
a próféta különböző módon adja tovább: lírai
formában vagy prózában, példabeszédben
vagy nyíltan, a jóslatok homályos stílusában
vagy felhasználva a szemrehányás, a szónoki
beszéd, az istentiszteleti zsoltárok, a szerelmi
ének, a szatíra, a gyászdal irodalmi formáit.
A próféták többnyire a társadalmi igazságtalanságok ellen is harcoltak. Véleményük

szerint az asszír, majd a babiloni hódítás következtében beszivárgó idegen istenek és
vallások idézték elő a szociális bajokat. Szenvedélyes hangon hirdették Jahve, az egyetlen Isten magasabbrendűségét, aki az egész
világmindenségnek és így a történelemnek is
az ura, s nem hagy helyet más isteneknek.
A nemzeti katasztrófákat Jahve idézte elő,
hogy megbüntesse népét, hiszen a bűn a
legdurvább támadás az igazságos Isten ellen,
a szeretet Istene ellen, az Isten szentsége
ellen. A büntetés azonban nem a legutolsó
szava Istennek. Ha megelégelte népe szenvedését, a Messiás (a „fölkent”) révén megszabadítja Izraelt a megpróbáltatásoktól, s a távoli jövőben egy messiási birodalmat alapít.
➊ A keresztény kánon szerint négy „nagy próféta”
(Izajás, Jeremiás, Ezekiel, Dániel) terjedelmes könyve és tizenkét, ún. „kis próféta” szerepel a Bibliában.
Ez utóbbi megjelölés a könyvek rövidségét akarja
jelenteni, és nem szándékozik őket csekélyebb értékűnek mondani, mint a „nagy” prófétákat.
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JÓNÁS KÖNYVE
A kis próféták gyűjteményébe tartozik a Jónás
könyve. Tulajdonképpen elbeszélés: egy engedetlen próféta némileg mulatságos történetét mondja el. Jónás előbb menekülni akar
a rábízott feladat elől, aztán panaszkodik Istennek a prédikációja által elért váratlan siker
miatt. A többi prófétai könyvtől éppen novellisztikus jellege különbözteti meg: azok egyegy próféta hiteles vagy ﬁktív szavait tartalmazzák, ez viszont Jónás életének egy
„kalandját” meséli el, s csupán egy rövid ima
erejéig idézi magát a prófétát, a zsoltárokhoz
hasonló verses szöveget adva a szájába.
A rövid, könnyed, élvezetes olvasmány
egyrészt azt bizonyítja, hogy az isteni küldetéstől nem lehet megszabadulni, másrészt
szembefordul már a könyörtelen vallásosság-

gal, a fenyegető ostorozással is: a türelmet,
a megbocsátást hirdeti.
Ebben a történetben az egész világ rokonszenves: a hajótöréstől rettegő pogány matrózok, a király, a lakosság egészen a ninivei állatokig, kivéve az egyetlen igazhitű izraelitát,
Jónást. Humoros motívuma a szövegnek,
hogy a próféta szavára nemcsak az emberek
vezekelnek, hanem böjtölnek a szarvasmarhák
és a juhok is, és „zsákruhát ölt ember és állat”.
Az utolsó mondatok, amelyekben az Úr szembeállítja Jónás sajnálatát az elpusztult bokor
miatt és makacs gyűlöletét Ninive iránt, csattanószerűen zárják le a történetet.➊

➊ E bibliai elbeszélés legnevezetesebb magyar feldolgozása, újraértelmezése Babits Mihály Jónás
könyve című elbeszélő költeménye.

Zsoltárok könyve
A Zsoltárok könyve különböző korokban keletkezett liturgikus, azaz
szertartások alkalmával, istentiszteletkor használt énekek, verses szövegek gyűjteménye. Minden kánon 150 zsoltárt tartalmaz. Ezeknek
a lírai költeményeknek az egyes ünnepi vagy más alkalmakra való felhasználását a változatos tartalom és műfaj (himnusz, könyörgés, panasz, ima, hálaadás stb.) tette lehetővé.
A héber költemények ritmikája ugyanúgy, mint a sumer vagy az akA zsoltárszerző Dávid
kád (pl. Gilgames) és más keleti nyelvek verseié, nem azonos az
király. Iniciálé egy
európai versek ritmusával. Az általunk megszokott versritmus legalap1430–1450 körüli itáliai
vetőbb tényezője a szótagok szintjéig lehatoló ritmikus rendezettség:
zsoltároskönyvből
Cleveland Museum
a szótagok bizonyos szempontú szabályos ismétlődése, váltakozása. Ezof Art, Cleveland
zel szemben a héberben főleg a szó- vagy szócsoportismétlés, a ﬁgura
etymologica (ﬁgura etimologika), de leginkább a gondolatritmus különbözteti meg a
A figura etymologica a szó tövének ismétlésén
alapuló stílusalakzat. Pl.: „Világnak világa, virágnak
mindennapi beszédtől, a prózától a költői,
virága”.
emelkedettebb szólást, a verses szöveget.
A héberben a szókincs jelentős részét
olyan szavak alkotják, melyek szógyökök
A gondolatritmus a mondat tagjainak párhuza(szótövek) képzéséből származnak, így
mosságát, a gondolatok szabályozott ismétlődését
a nyelv jellegzetessége a ﬁgura etymologica
jelenti.
(pl. „énekek éneke”; „élte életét”; „halállal hal”).
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KÉPES BESZÉD
23. zsoltár ■ Ebben a zsoltárban elsősorban a zsoltárok (és általában
a Biblia) képes beszédét tanulmányozhatjuk. Ez a zsoltár a hálaadásnak, az Istenbe vetett feltétlen bizalomnak a megvallása.
A vers első és második fele (7 + 8 sor) egy-egy metafora
kibontása, részletezése. Az indító képben az Úr és a választott nép,
a zsidóság viszonyát a jó pásztor és a nyugalomban, biztonságban élő
nyáj kapcsolata fejezi ki – a pásztorkodó életmódra jellemző szemlélettel. Az első sor második félsorának – „nem szenvedek hiányt” –
a továbbvitele, kifejtése az ezután következő sorok gondolati tartalma (zöldellő rét, víz, sötétben is biztonság), az utolsó másfél sor
(6–7.) pedig visszakapcsol a jó pásztor kép(zet)éhez.
A költemény második fele új metaforával kezdődik. Itt a szíves
vendéglátó és a minden jóban részesülő vendég kapcsolata érzékelteti az
isteni gondviselést, s végül a minden ártalomtól való védettséget jelképezi az Úr házában való örök otthonra találás.

Lorenzo Monaco: Dávid
király (1408–1410)
Metropolitan Museum
of Art, New York

42. zsoltár ■ Az egyik legismertebb zsoltár, az ember Isten iránti örök
vágyának és a lélek szomjúhozásának szavakba, szemléletes hasonlatokba öntése. Az alábbiakban az eredeti szöveg mellett két, későbbi korokban született feldolgozást is közzéteszünk.
FELADATOK
1. Vesd össze a szöveggyűjtemény (161. oldal) szövegét és az alábbi két részletet! Fogalmazd

meg saját szavaiddal, milyen hasonlóságokat és különbségeket látsz az idézetekben?
„Mint a szarvas kivánkozik a folyóvizekre, úgy kivánkozik az én lelkem hozzád, oh Isten! Szomjuhozik lelkem Istenhez, az élő Istenhez; mikor mehetek el és jelenhetek meg Isten előtt?”
Zsoltárok könyve, 42. zsoltár, részlet Károli Gáspár
„Mint szomjú szarvas, kit vadász rettentett.
Hegyeken, völgyeken széllyel mint kergetett,
Rí, léh s alig vehet szegény lélekzetet,
Keres kútfejeket:
Úgy keres Úristen, lelkem most tégedet,
Szerte mind kiáltván a te szent nevedet.
Szabadulásra hogy öntsd kegyelmedet,
Mint forrás fejeket.”
Balassi Bálint: Ex psalmo 42. (részlet)
2. Keressetek a 42. zsoltárban olyan jelképes kifejezéseket (szóképeket), amelyekhez az alábbi

érzelmek kapcsolódnak:
• az Isten utáni vágyakozás
• honvágy

• szomorúság
• ujjongó öröm

• szorongás
• hálaadás

ZSOLTÁROK KÖNYVE

• megbántottság
• remény
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AZ ÚJSZÖVETSÉG
Az Újszövetség az ókeresztény irodalom legfontosabb alkotásait foglalja magában.
A kanonizált könyvek a Kr. u. 1. század vége felé nyerhették el mai formájukat. Az
Újszövetség végleges szövegének nyelve a
görög.
Az első részt a négy evangélium alkotja. Az első három könyv Máté, Márk, illetve Lukács evangéliumaként ismert. A szerzők
Jézus életének, születésének, tanításainak, az
emberekért vállalt kínhalálának, keresztre feszítésének elbeszélésekor ugyanazt a hagyományanyagot dolgozták fel, s szöveg szerint
is sok műveikben az azonosság. Ezért szinoptikusoknak („együtt látók”) szokás nevezni
őket. A szinoptikusok úgy mutatják be
Jézust, mint aki isteni megbízással, prófétai
küldetéssel, messiási hivatással rendelkezik.
A negyedik, a János-evangélium lényeges eltéréseket mutat a szinoptikusokhoz képest. Jézusról elsősorban mint Istenről beszél, aki bár
emberi testet öltött magára, de isteni lényegét,
tekintélyét és hatalmát szüntelenül kimutatja:
„Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és
az Ige Isten volt. – Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal.” A csodák leírása is azt a célt szolgálja,
hogy Jézus istenségét tegye érzékletessé.
Az Újszövetség hatása az európai művelődésre szinte felmérhetetlen.
A kereszténység két évezredes történetében megszámlálhatatlan irodalmi, képzőművészeti, zenei alkotás merítette témáját elsősorban az evangéliumi eseményekből.

Az evangélium (a görög szó latinosított formája)
´jó hírt´, ´örömhírt´ jelent. Jézus az üdvösség örömhíréről beszélt, az apostolok – Jézus tanítványai –
már a Krisztusról szóló tanítást, Jézus Krisztus élettörténetét nevezték evangéliumnak, örömhírnek.

Hans Memling:
Angyali üdvözlet
(1480–1489 körül)
Metropolitan Museum
of Art, New York

FELADATOK
1. A leggyakrabban Jézus születését és kínhalálát dolgozták fel a különböző művészeti alkotá-

sok. Említsetek ilyen műveket!
2. Angyali üdvözlet; szent család; Mária a gyermekkel (Madonna); királyok imádása – Jézus

születéséhez kapcsolódó művészeti témák. Mit jelentenek ezek a fogalmak? Melyik téma
hogyan jelenik meg a tankönyv képein?
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Jézus születése
Jézus születéséről a négy evangélium közül csak Máténál és Lukácsnál olvashatunk, a Megváltó
gyermekkoráról pedig csak Lukács tesz említést. Mindkettő
hangsúlyozza Jézus születésének
csodás voltát, a Messiás eljövetelét: „üdvözítő született ma nektek,
aki az Úr Krisztus, a Dávid városában” – írja Lukács. Az evangéliumírók ugyan eltérő módon
számolnak be Jézus születéséről, Sandro Botticelli: A királyok imádása (1478–1482 körül)
de nem állnak ellentmondás- National Gallery of Art, Washington
ban, inkább kiegészítik egymást.
A legfőbb pontok megegyeznek: Jézus Dávid király nemzetségéből szár- A „Jézus” név a zsidó
mazott, a Szentlélektől fogant, szűztől született Betlehem városában, Jehosusa („Jahve a segítség”) rövidített változatáNázáretben nevelkedett, apját Józsefnek, anyját Máriának hívták. Máté- nak (Jesua) görögös fortól tudunk a napkeleti bölcsekről, a betlehemi gyermekgyilkosságokról, mája. – A „Krisztus” szó
a szent család Egyiptomba meneküléséről, valamint arról, hogy csak megfelel a zsidó Masiachnak, görögösen MessiásHeródes halála után tértek vissza onnan, s telepedtek le Názáretben.
nak, görögre lefordítva
Lukács részletesebben, színesebben és művészibben számol be az Chrisztosznak, amely
eseményekről. Ír arról, hogy az Úr angyala, Gábriel (Isten embere) felkentet jelent.
Az Ószövetségben olajjal
meglátogatja Máriát Názáret vákenték fel és Istennek
rosában, s hírül viszi: „Íme, foszentelték a királyt,
gansz méhedben, és fiút szülsz, akit
prófétát és papot.
nevezz Jézusnak. Nagy lesz ő, és a
Magasságos Fiának nevezik majd;
az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak a trónját, ő pedig uralkodik
a Jákób házán örökké, és uralkodásának nem lesz vége.”
Keresztelő Szent János születéséről is beszámol: „Téged pedig,
kisgyermek, a Magasságos prófétájának neveznek majd, mert az Úr
előtt jársz, hogy elkészítsd az ő útjait,
hogy megtanítsd népét az üdvösség
ismeretére bűneik bocsánata által”.
Lukács tudósít a népszámláGerard David: Jézus születése
lásról is, amely miatt József és az (1480-as évek eleje)
áldott állapotában lévő Mária Metropolitan Museum of Art, New York
JÉZUS SZÜLETÉSE
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Burgundiai festő:
A királyok imádása
(1410–1420 körül)
J. Paul Getty Museum,
Los Angeles

➊ A keresztény
naptár szerint
a hívők karácsonykor
(december 25-én)
ünneplik Jézus Krisztus születését. Jézus
születésének legvalószínűbb éve
– a mai hittudós történészek szerint –
a Kr. e. 7. esztendő.
Bár jelenlegi időszámításunkat a Kr. u.
6. században alkották meg (540-ben
Dionysius Exiguus –
dionisziusz ekszigvus), s kiinduló pontul Jézus születését
vették, az akkori
számításokba tévedések csúsztak.

Názáretből Betlehembe mentek. Ő meséli el a betlehemi istállóban való
születés történetét valamint, hogy a környékbeli pásztorok angyali intésre mentek imádni az Urat.
Nyolcnapos korában a gyermeket körülmetélték, és Jézusnak nevezték el, ahogyan az angyal kérte. A zsidó hagyományok szerint születése
után negyven nappal pedig felvitték Jeruzsálembe, és bemutatták a templomban. A család visszatért Názáretbe, majd Jézus tizenkét éves korában
ismét Jeruzsálembe mentek a húsvéti ünnepre. Jézus eltűnt, s csak három
nap múlva találtak rá a templomban, ahol a tanítókkal beszélgetett.
Sok olyan születéssel és Jézus gyermekkorával kapcsolatos motívum
él napjainkban, amelyeket nem a két evangélium őrzött meg, ilyen a jászol körül álló állatok képe és az is, hogy a napkeleti bölcsek hárman
voltak.➊

FELADAT

Jézus születésével kapcsolatos József Attila Betlehemi királyok című verse. Karácsony boldog ünnepét állítja középpontba Jókai Mór Melyiket a kilenc közül? című novellája. Kedvelt karácsonyi
énekeink közül a Fel nagy örömre… kezdetűnek Gárdonyi Géza a szerzője. Jézus születésének
ünnepéhez kapcsolódik Ady Endre Kis karácsonyi éneke is. Folytassátok a gyűjtést!

keresztelés: a keresztény
egyház egyik szentsége
a keresztség; a keresztelés
a keresztény egyházba
fogadás jelképe; keresztelő János még alámerítéssel keresztelt: lemerítve
az embereket a meghalás
jelképeként, majd kiemelve a vízből, az újjászületésre utalva; jóval később
alakult ki a fej háromszori
leöntésének szokása
160

Jézus megkeresztelése
Amikor Jézus 30 éves korában elment Galileából, hogy megkeresztelkedjék, Keresztelő János már prédikált és keresztelt a Jordán mellett
„és hirdette a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára”. Lukács evangélista
szerint Jézus ekkor érte el azt a kort, amikor az akkori Izrael törvényei
szerint tanító lehetett valaki, vagyis Jézus csak a keresztelés után hirdethette nyilvánosan tanításait. Keresztelkedése azt jelenti tehát, hogy igent
mond Isten akaratára. Nem lehet tudni, hogy Keresztelő János és Jézus
találkozott-e egymással már korábban is, hiszen unokatestvérek voltak.
A BIBLIA MINT KULTURÁLIS KÓD
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Annyi bizonyos a Biblia alapján, hogy János tudta Jézusról,
hogy kicsoda: „Én vízzel keresztellek titeket, de eljön az, aki erősebb nálam, és én arra sem vagyok méltó, hogy saruja szíját megoldjam: Ő majd Szentlélekkel és tűzzel keresztel titeket.” Jézus
megkeresztelkedését rendkívüli jelek kísérték: miközben
imádkozott, megnyílt az ég, és mint egy galamb, leszállt rá a
Szentlélek, és szózat hallatszott az égből: „Te vagy az én szeretett
Fiam, benned gyönyörködöm.”

Jézus Krisztus tanításai
Veit Stoss: Jézus megkeresztelése

Az evangéliumok szerint Jézus földi életének két célja volt. Az (1480–1490 körül)
egyik, hogy kereszthalálával megváltsa az emberiség bűneit, Metropolitan Museum
a másik pedig a tanítás, hogy az emberek megérthessék, mit of Art, New York
kaphatnak cserébe Istentől, ha elhiszik azt, Jézus Krisztus az
Ő fia, az emberiség Megváltója. Az evangélisták mindegyike FELADAT
beszámol Jézus tanításairól, amelyek célja mindig a hit terjeszNézz utána digitális eszkötése. Nagyon sok esetben az isteni üzenet nem közvetlenül,
zök segítségével, mi lett
hanem szemléletes példán (példabeszéd) keresztül valósul meg.
Keresztelő János sorsa!
Máté evangéliumában ezt olvashatjuk a tanítások lényegéről:
„Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa!”
Jézus leghíresebb tanítása a Hegyi beszéd – amely az elhangzás helyszínéről kapta nevét –, a tanítványoknak szólt, de sokaság előtt hangzott el. A beszéd arra mutat rá, Jézus nem azért jött, hogy földi királyságot alapítson. A tanítás boldogmondásokkal kezdődik, vagyis Jézus
az embereket foglalkoztató kérdésre (Ki lehet boldog?) válaszol. Nem
a gyorsan múló örömről beszél, hanem a tartalmas, egész életre szóló
boldogságról.
A nyolc egyforma szerkezetű alárendelő összetett mondat mindegyik főmondata megismétli a boldogok szót állításként, a mellékmondat pedig magyarázza ezt.
Jézus az ok megadásával paradoxonokat használ: ,,Boldogok a szegények, mert övék a mennyek országa.” S ebben az ellentmondásban rejlik a
boldogmondások igazsága. Hiszen a „Boldogok a...” kijelentés a földi létben is elérhető boldogságra vonatkozik, a mondatok második fele azonban az örök életre utaló ígéret: „Mert övék a mennyek országa...; ... mert
örökségül bírják a földet...”
Paradoxon: görög eredeA Hegyi beszédben Jézus Krisztus a Tízparancsolatot is megszigorítja, tű szó, jelentése:
ugyanis kiterjeszti az isteni parancsolatok érvényét az emberi kapcsola- az elvárttal ellentétes, hihetetlen; képtelen állítás,
tokban a gondolatokra is. „Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvény- látszólagos ellentmondás,
telenné tegyem a törvényt vagy a próféták tanítását. Nem azért jöttem, hogy ér- amely azonban egy
magasabb szinten igaz
vénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem azokat.”
JÉZUS TANÍTÁSAI
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Legfontosabb tanítássá a szeretetet tette: „Hallottátok, hogy megmondatott: »Szeresd felebarátodat, és gyűlöld ellenségedet.« Én pedig azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket”. Ez a tanítás, mondhatni parancs egészül ki a Mi Atyánk
imában a megbocsátás szükségességével, hiszen csak az reménykedhet
isteni megbocsátásban és kegyelemben, aki képes embertársainak megbocsátani. A kereszténység minden lényeges tanítását összefoglalja ez
az imádság kérések formájában. Az első három kérés Isten jogainak és
hatalmának az emberek közötti érvényesülésért fohászkodik. A következő négy pedig összegezi az emberek legfontosabb kéréseit.

Jézus példázatai
példázat vagy példabeszéd (görög megfelelője: parabolé,
jelentése ’egybevetés’,
’öszszehasonlítás’):
jellegzetes műfaj; rövid
elbeszélés, történet,
amely erkölcsi, vallási
tanulságot tartalmaz;
mindig egy közismert
dologból, életszerű helyzetből indul ki, s ehhez
kapcsolódik a magyarázat

Ferenczy Károly: Hegyi
beszéd (1896)
Szépművészeti Múzeum –
Magyar Nemzeti Galéria,
Budapest
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Az evangéliumok többféle ószövetségi műfajt olvasztottak magukba.
Ezek közül a legjellemzőbb a példázat vagy példabeszéd. Különösen
az első három evangélium közli nagyobb számban Jézus beszédeit, aki
– a próféták nyomán – tanításának lényegét, erkölcsi tanulságait egyegy érdekes történet érzékletes képeivel világítja meg.
A MAGVETŐ
A jézusi tanítás befogadásának különböző mértékéről szól a magvető
példabeszéde. A mag Isten igéjének metaforája, a magvető pedig Jézus.
A magvető különböző helyekre hinti szét a magvakat. Ha nem jó helyre
hullanak, nem hozhatnak termést, mások
viszont jó földbe kerülnek, s százszorosan
teremnek. Ez a kép nagyon ismerős a
hallgatóság számára, hiszen ebben az időben ezen a vidéken nem szántották fel a
vetésterületet, hanem csak szétszórták a
magot a föld felszínére. Tapasztalták, ha
útszélére esik a vetőmag, onnan a madarak felszedegetik, a kikelt palántákat pedig leégetheti a forróság. Ugyanakkor azt
nem tapasztalták meg a földművesek,
hogy az ilyen sovány, köves földben a
mégis csak kikelt mag sokszorosan, akár százszorosan teremjen. Ez az
a pont, ami arra készteti a tanítványokat, hogy rákérdezzenek Jézustól a
történet másodlagos jelentésre. „Azért beszélek nekik példázatokban, mert látván nem látnak, és hallván nem hallanak, és nem értenek” – hangzik a felelet.
A magvető példázat tanulságát Jézus magyarázza el a hallgatóságának. Van olyan ember, aki hallja Isten igéjét, de nem érti meg. Olyan
A BIBLIA MINT KULTURÁLIS KÓD
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ember is sok akad, aki hallja és érti is, de nem gyökerezik meg a szívében az, amit hall. Mások az élethelyzetük miatt nem foglalkoznak az
isteni igével, mindig találnak fontosabbnak vélt értékeket. De, ahol nyitott a fül és a szív az üzenetre, ott ,,termést hoz: az egyik százannyit,
a másik hatvanannyit, a harmadik harmincannyit”.
AZ IRGALMAS SAMARITÁNUS
A jól ismert példabeszéd két kérdés között épül fel. Az
elején az írástudó ezt kérdezi: „De hát ki az én felebarátom?” A történet végén pedig Jézus visszakérdez: „Ki volt
az igazi felebarátja annak, aki a rablók kezébe került?”
Mindkét kérdés arra vonatkozik, hogy ki a felebarát, ki
az embertárs. A két kérdés között van egy nagy különbség. Az írástudó azt kérdezi, hogy ki a felebarát, akinek
segítséget kell nyújtanunk. Jézus viszont azt kérdezi,
hogy ki az a felebarát, aki segítséget nyújt.
Mindkét kérdésre választ ad a történet. Az írástudó
kérdésére a felelet az, hogy a bajbajutott, megvert, magatehetetlen ember a felebarát. Jézus kérdésére pedig az
a válasz: az első két ember, akik elmulasztották a segítségnyújtást, elmentek a félholtra vert ember mellett,
nem voltak az ő felebarátai. Az volt igazi felebarátja, aki
irgalmasan fordult hozzá és gondoskodott gyógyulásáról. A történet emberi magatartást alakító példabeszéd. Jézus követendő példaként a samáriai embert
állítja elénk. A bajba jutott embert ő segíti, fizet a beteg
ápolásáért, és kész tovább is áldozni rá, ha szükséges. Jézus tehát egyetlen történettel egyszerre mutat be követendő és kerülendő viselkedésformát, s így egyszerűbbé,
érthetőbbé válik a példázat üzenete. Az általánosítás az
emberi vélekedésnek egyik gyakori jellemzője. A történetben egy olyan ember tesz jót, akitől abszolút nem
várták volna.

Az irgalom olyan érzelem, együttérzés, ami valakiben a másik ember nyomorúsága miatt támad.
samaritánus: samaritánusok vagy samáriaiak
a zsidókkal szomszédos nép voltak,
ellenségei Isten népének, megpróbálták
megakadályozni Jeruzsálem újjáépítését is;
a kifejezés ma nagylelkű és irgalmas szívű
embert jelent

Rembrandt Harmenszoon van Rijn:
Az irgalmas samaritánus (1633)
Rijksmuseum, Amszterdam

A TÉKOZLÓ FIÚ
A példázat azoknak a farizeusoknak szól, akik a fanatikus vallásosság
jegyében azzal vádolták Jézust, hogy szóba áll a bűnösökkel, sőt együtt
is eszik velük.
A tékozló fiú története talán a legismertebb példázat.
A történetben szereplő két fiú magatartása szemben áll egymással. Az
idősebb mintaszerű életet él, a fiatalabb pedig elhagyja az atyai házat, kiJÉZUS PÉLDÁZATAI
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Rembrandt Harmenszoon
van Rijn: A tékozló fiú
hazatérése (1636)
Rijksmuseum,
Amszterdam

kéri a jussát, s egy távoli országban eltékozolva azt,
testi-lelki nyomorba süllyed. Az elzüllés legmélyebb
fokát jelenti, hogy már a zsidók által tisztátalan állatok, a disznók eledelét is megenné, ha jutna neki belőle. Kisemmizetten és megalázottan tér vissza az apai
házba. Meghökkentően új és szokatlan az őt fogadó
apa viselkedése. Súlyos vétkei ellenére is végtelen szeretettel és örömmel köszönti hazatérő fiát. Megbocsát
a bűnbánó fiának, az idősebbik fiú azonban nem tudja ezt megtenni, hiába biztatja az apja őt is örömre,
mondván: „mert ez az öcséd halott volt, életre kelt, elveszett
és megkerült.”
Az atyai házat elhagyó, a jussot idő előtt kikérő,
s azt elpazarló fiú az Istennel szembeforduló embert
jelképezi. Az apa magatartása az isteni irgalmasságra és a megbocsátásra utal. A megtért bűnös fölötti öröm és a
megbocsátani tudás miatt nevezzük ezt a történetet evangéliumnak az
evangéliumban.
Szerkezetileg azonban nem lezárt a példázat. Nem tudjuk meg,
hogy az idősebb testvér is gyakorolni tudja-e a megbocsátást. Gyanítható, hogy nem, mert az idősebb fiúban Jézus korának farizeusait ábrázolja, akik megvetik az általuk vámszedőnek vagy bűnösnek tartott embereket, magukat tartva a legkülönbnek.

FELADATOK
1. Az idősebbik ﬁú ellenséges magatartása öccsével s az apa boldogságával szemben a kicsi-

nyességet és a féltékeny önzést jelképezi. Az apa őt is örömre szólítja fel, de az elbeszélésből
nem derül ki, hogyan dönt a báty. A történet lezáratlansága a hallgatókhoz szól: nekik kell eldönteniük, mit tennének hasonló helyzetben. Fejezzétek be a történetet!
2. Rembrandt képén melyik alak lehet az idősebbik ﬁú? Hogyan viszonyul a két főalakhoz?

Jézus életének utolsó hete – a nagyhét
BEVONULÁS JERUZSÁLEMBE
Jézus – húsvét közeledtével – Jeruzsálem felé tartott tanítványaival, virágvasárnapon értek az Olajfák hegyéhez. Jézus előreküldött két tanítványt
a szemközti faluba azzal a megbízással, hogy az ott talált megkötött
szamárcsikót, amelyen ember még nem ült, vezessék elébe. Jézus azért
szamárháton vonult be Jeruzsálembe, mert Zakariás próféta jövendölése
szerint ezen a módon kell a Messiásnak, a békesség fejedelmének megérkeznie. A tömegből egyesek ruhájukat terítették az útra, mások pálma164
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ágakat törtek a fákról, és azokat szórták elébe. Mindnyájan hozsannát kiáltottak neki, vagyis üdvözölték őt, Dávid fiát, a Messiást. Jeruzsálem lakói ámulattal tekintettek az ünnepélyesen bevonuló prófétára.
A TEMPLOM MEGTISZTÍTÁSA
Jézus egyenesen a templomba ment, mert ez volt a zsidó élet központja
vallási, társadalmi és gazdasági szempontból egyaránt. A templomba tilos volt római pénzt bevinni, de ez nem vonatkozott a zsidók pénzére.
A „szent pénzt”, a templomi tantuszt váltani kellett. Az áldozáshoz pedig sok állatra volt szükség: bárányokra, galambokra és gerlékre. A galambárusok és a pénzváltók a templom előcsarnokában foglaltak
helyet. Jézus kiűzte onnan a kufárokat, a pénzváltók asztalait és a galambárusok padjait fölforgatta. Tettét azzal magyarázta, hogy az Írások
szerint az ő háza az imádság háza minden nép számára, és nem tűrheti,
hogy rablók barlangjává tegyék azt. Mikor a főpapok és az írástudók
erről értesültek, tanakodni kezdtek, hogy hogyan pusztítsák el őt. Féltek ugyanis tőle, mert sokan hallgatták tanításait a templomban.
JÚDÁS ÁRULÁSA
Végül Jézust tizenkét tanítványa egyike, Júdás árulta el 30 ezüstpénzért,
ami akkoriban igen komoly összegnek
számított. Jézust az utolsó vacsora
után, nagycsütörtökön a Getsemánekertben fogták el. A evangéliumok
szerint Júdás számító ember volt, aki a
kezdetektől fogva követte Jézust. Egy
átimádkozott éjszaka után Jézus végül
őt is tanítványának választotta, annak
ellenére, hogy tudta, árulóját emelte
maga mellé. Júdásnak az anyagi javakon kívül egy másik oka is lehetett az árulásra: a tanítványok között volt
egy ki nem mondott elvárás, hogy Jézus felszabadítja Jeruzsálemet a rómaiak megszállása alól. A virágvasárnapi bevonulással azonban mindenki
számára egyértelművé vált, hogy neki nem ez a célja.

El Greco: Krisztus megtisztítja a jeruzsálemi
templomot (1570 körül)
Minneapolis Institute
of Art, Minneapolis

PONCIUS PILÁTUS ELŐTT
A papi főtanács mondta ki Jézus felett a halálos ítéletet istenkáromlás
miatt. Mivel Júdea római provincia volt, a helytartónak, Pilátusnak a halálos ítéletet jóvá kellett hagynia. Pilátus politikai szempontból nem
JÉZUS ÉLETÉNEK UTOLSÓ HETE – A NAGYHÉT
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találta bűnösnek az eléje hurcolt Jézust, mert az kijelentette,
hogy az ő királysága nem ezen a világon van. A helytartó kísérletet tesz a megmentésére, de a felizgatott tömeg követelésére végül kénytelen elítélni. A felelősséget azonban egy
jelképes cselekedettel a zsidókra hárítja: kezét vízzel megmossa. Pilátus neve és személye, a kézmosás jelenete a felelősség elhárításának, a tömeghisztéria előtt való megalkuvó
magatartásnak lett az örök jelképe.
JÉZUS KÍNHALÁLA ÉS FELTÁMADÁSA – PASSIÓ
Krisztus megostorozása
Táblakép egy 1480–1495
körüli német oltárról
Walters Art Museum,
Baltimore

passió: Krisztus kínszenvedésének és halálának
története

FELADATOK

Pilátus ítélete után Jézust szeges korbáccsal verték meg,
majd a katonák kezébe került, akik leszedték a ruháit, és vörös köpenyt
terítettek rá királyi palástként. Tövisből koszorút tettek a fejére koronaként, kezébe egy nádszálat adtak, ami a királyi jogart szimbolizálta.
Pilátus ítéletének ugyanis ez volt a magyarázata: „A Názáreti Jézus,
a zsidók királya”. Ezután Jézust elindították megfeszítésének helyszínére. A kb. 800 méteres út alatt az ostorozástól és gúnyolódástól kifáradt, szenvedő Jézus helyett Cirenei Simonnal vitették a katonák a keresztet. Jézust a Koponya-hegynek is nevezett Golgotán feszítették
meg két gonosztevő között. A római világban a halálbüntetés szokásos
formája volt, hogy csuklójánál és lábánál fogva odaszegeztek vagy odakötöztek egy embert a fakeresztre, és hagyták meghalni. Jézus még
hosszú szenvedése alatt is másokért imádkozott, bocsánatért könyörgött azok számára, akik keresztre juttatták: „Atyám bocsásd meg nekik,
mert nem tudják, mit cselekszenek.” Életét Isten kezébe ajánlva hal meg:
„Atyám, a te kezedbe teszem le lelkemet.” Halálának pillanatában félelmetes
dolgok történetek: mindent elborított a sötétség, rengett a föld, s feltámadtak az ószövetségi igazak. Nem véletlen, hogy a kereszt mellett
álló pogány százados ezt mondta: „Bizony ez az ember Isten Fia volt!”
Az evangéliumok írói a keresztre feszítés botrányával, a kínszenvedés drámájával szembeállítják Isten diadalmas válaszát: a feltámadást.

1. Jézus Krisztus halálát és feltámadását a művészek gyakran feldolgozzák. A húsvét misztériumával összefüggő lírai alkotások közül néhányat említünk: Dsida Jenő: Nagycsütörtök, Húsvéti
ének az üres sziklasír mellett; Babits Mihály: Húsvét előtt; Pilinszky János: Harmadnapon, Ravensbrücki passió. Folytasd a sort!
2. A katolikus liturgia része a keresztútjárás. A hívők az ún. kálváriadombon végigjárják Jézus
Krisztus szenvedésének 14 állomását. Nézzetek utána, hogy milyen állomásai (stációi) vannak
a keresztútnak!
3. Nézz utána, milyen eseménysorok követik egymást a nagyhéten! Gyűjts néhány népszokást,
amelyek ennek a hétnek a jeles napjaihoz (virágvasárnap, nagycsütörtök, nagypéntek, nagyszombat, húsvétvasárnap) kapcsolódnak!
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Az Újszövetség további könyvei
APOSTOLOK CSELEKEDETEI
Az Újszövetség második része, az Apostolok cselekedetei az
őskeresztény egyház története. (Ennek is Lukács evangélista, az orvos a szerzője.) Ehhez kapcsolódik Pál 14 levele
s a 7, ún. „katolikus levél”, mely kétségtelenül azt jelenti,
hogy címzettjük nem egy meghatározott egyházközösség,
mint Pál leveleié, hanem az egyetemes keresztény közösség.
PÁL APOSTOL SZERETETHIMNUSZA
Az apostoli levelek közül a legismertebb Pál apostol korinthusiakhoz írt
első levelének a szeretetről szóló részlete, a Szeretethimnusz.
Pál – korábban Saul – buzgó zsidóként üldözte Jézus követőit. Élete
fordulata, megtérése a Damaszkuszba vezető úton következett be,
amikor megjelent neki Jézus, és megkérdezte: „Saul, Saul miért üldözöl
engem?”. Ezt az eseményt nevezzük pálfordulásnak, hiszen az eddig keresztényellenes Saul Pálként a hit apostolává vált. Utazásai során kemény harcot vívott azért, hogy a keresztény tanok az egész világon ismertté váljanak, hirdette a messiási tanítást, miszerint legfőbb parancs
a szeretet: „Senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek; mert a ki szereti a felebarátját, a törvényt betöltötte.”
Ezzel összhangban fogalmazta meg Szeretethimnuszát,
amiben a szeretet jelentőségét azzal hangsúlyozza, hogy
nélküle a legfontosabb adottságok is értéktelennek bizonyulnának.
A szeretet az apostol szerint tudatosan vállalandó magatartásforma, nem csupán
pozitív emberi érzés.
A szöveg harmadik egysége elvontabb: az apostol a
földi életet és az üdvösség tökéletes állapotát úgy veti öszsze, hogy az emberi élet két korszakához kapcsolja azokat. A ,,tükör által
homályosan” kifejezés arra utal, hogy Isten megismerése a földön csak
töredékes lehet, igazi jósága, dicsősége és szeretete akkor válik nyilvánvalóvá, ha az ember átlép az ő világába, s ,,színről színre” lát.

AZ ÚJSZÖVETSÉG TOVÁBBI KÖNYVEI

Bizánci medallion
Szent Pál ábrázolásával
(1100 körül)
Metropolitan Museum
of Art, New York

apokrif iratok (görög
apokrüphosz = elrejtett,
titkos, ál): olyan „szent
könyvek”, amelyeknek
eredete kétes, ezért nem
kerültek be a bibliai kánonokba

Jacopo Tintoretto:
Szent Pál megtérése
(1545 körül)
National Gallery of Art,
Washington

167

NT_0010_2_MOHA_Irodalom09_TK_05_2020_GL_tordelt5_kv___210525_MOHACSY_09_2.qxd 2021. 05. 25. 6:32 Page 168

JELENÉSEK KÖNYVE

Szent János Patmosz
szigetén
Miniatúra egy
1510–1520 körüli
németalföldi kódexből
J. Paul Getty Museum,
Los Angeles

A kánon negyedik része a János apostolnak tulajdonított Jelenések könyve, görög címmel Apokalüpszisz (jelentése: „feltárás”, „kinyilvánítás”,
„kinyilatkoztatás”).
A Jelenések könyvének szimbolikus látomásai azt a hitet kívánják
megerősíteni, hogy az első évszázad keresztényüldözései ellenére (Néró
és Domitianus – domiciánusz – császárok idején) Krisztus egyháza
diadalmasan fennmarad, ellenségei pedig el fognak pusztulni.
A Jelenések könyvének látomásait a trónon ülő Bárányról (Krisztusról)
szóló vízió vezeti be, ő veszi át a Istentől a hét pecséttel lezárt könyvet:
„Íme, győzött az oroszlán Júda törzséből, Dávid utóda, és felnyitja a könyvet
és hét pecsétjét.”
Az egyes pecsétek feltörése Isten végítéletének eljövetelét jelenti.
A pecsétek egymás utáni feltörésekor megjelennek az apokalipszis lovasai. A négy különböző színű vágtató ló lovasa közül három a csapások (háború, éhínség, halál) hordozója. Az elsőnek megjelenő fehér lovas nyila azonban a krisztusi hit diadalát jelenti, illetve a hit győzelméért
folytatott harcot szimbolizálja.
A hetedik pecsét felnyitásakor hét angyal harsonája hirdeti az utolsó ítéletnek az eljövetelét, a
világ végét, Isten ítél a jók és a gonoszak felett.
A Jelenések könyvének végső üzenete azonban
nem a pusztulás, hanem egy új, Jézus tanításaira
épülő ezeréves uralom megjövendölése, amely
jobb lesz, mint az, amit elpusztított Isten végítélete.
A Jelenések könyvének 22. fejezete az elvesztett
Édent ígéri az embereknek: „megmutatta nekem
az élet vizének folyóját, amely ragyogó, mint a kristály, és az Isten és a Bárány trónjából ered […] a folyó két ága között van az élet fája, amely tizenkétszer
hoz termést, minden egyes hónapban megadja termését, és a fa levelei a népek gyógyítására szolgálnak.”

Albrecht Dürer: Apokalipszis-sorozat
Fametszet (1498 körül). A Jelenések könyvéből vett
látomás alapján készült sorozat 14. lapja
a négy jelképes lovast: a halált, a pestist,
az éhínséget és a háborút személyesíti meg
168

Az apokalipszis külön irodalmi műfaj volt, virágzásának kora a Krisztus előtti két évszázadra esett. A műfajt
Ezekiel és Zakariás próféciái készítették elő. Az Apokalipszis szerzője a kinyilatkoztatást látomás formájában
kapja, azután írja le. Ezek a látomások inkább jelképek
voltak, sőt ebben a műfajban tulajdonképpen majdnem minden jelképpé válik: a számok, a tárgyak, a test
részei, még a szereplő személyek is.
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A Sixtus-kápolna mennyezete Michelangelo Buonarroti freskóival (1508–1511)

A BIBLIA MOTÍVUMAINAK MEGJELENÉSE
KÉSŐBBI KOROK MŰALKOTÁSAIBAN
A Biblia vallási jelentőségétől függetlenül is
kitörölhetetlen nyomokat hagyott az emberiség mindennapjaiban és kultúrájában.
Gondoljatok csak arra, ha egy-egy igazságot tömören akarunk megfogalmazni, sokszor magyar közmondásnak vagy szólásnak
vélt bibliai gondolatot említünk vagy idézünk
szó szerint. Ilyen pl. a kő kövön nem maradt,
sóbálvánnyá vált, de az „Aki nem dolgozik, ne
is egyék!” mondat is olvasható Pál apostol
egyik levelében.
A művészetek – legyen akár képző- vagy
zeneművészetről szó – nagy ihlető forrása is
a Biblia. Számos ószövetségi történetet álmodtak freskóra, vászonra vagy márványba
festők és a szobrászok. Ilyen alkotás Michelangelo híres freskója a Sixtus-kápolnában, vagy
szintén ő készítette a Biblia kis pásztorfiújának, Dávidnak a szobrát. A zene sem marad el
a képzőművészetek mögött: Joseph Haydn

A teremtés című oratóriuma vagy Verdi
Nabucco című operája az Ószövetség egy-egy
történetét dolgozza fel.
Ugyanígy az Újszövetség történetei is a
képzőművészet kedvelt témái. Gondoljatok
csak Leonardo da Vinci Az utolsó vacsora című
festményére, vagy Michelangelo Piétà című
szobrára, ahol Mária, Jézus anyja a keresztről
leemelt fia testét tartja. Munkácsy Mihály trilógiát festett Jézus szenvedéstörténetéről.
A zenében is jelen van témaként Krisztus alakja: elegendő Bach passióira vagy Händel Messiás című oratóriumára gondolni.
A filmművészetnek is kedvelt témái a bibliai történetek. Jézus szenvedéstörténetét Mel
Gibson is feldolgozta A passió című filmjében
(2004).
Természetesen az irodalom sem marad ki
ebből a sorból: akár a világ-, akár a magyar
irodalmat nézzük, sok-sok olyan művet találunk a középkortól napjainkig, amelyeknek
témájuk, szereplőik vagy éppen műfajuk tekintetében a Biblia az ihlető forrása.

AZ ÚJSZÖVETSÉG TOVÁBBI KÖNYVEI
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FELADATOK

Francia miniatúra
a Jelenések könyvéből
(1295 körül)
Cleveland Museum
of Art, Cleveland

1. A tarsusi születésű Saulus – a későbbi Pál apostol – kereszténnyé válását, az ún. pálfordulást

2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.

az Apostolok cselekedetei 9. része tartalmazza. Mi történt a damaszkuszi úton? Internetes forrásokra támaszkodva foglaljátok össze a történetet!
Készítsetek pókhálóábrát Pál apostol Szeretethimnuszához! Értelmezzétek a szeretethez
kapcsolódó állításokat!
Értelmezzétek Pál apostol Szeretethimnuszát az alábbi szempontok alapján!
– a szeretet a legfőbb érték, nélküle minden más értéktelen;
– a szeretet által vezérelt ember – Jézus;
– a cél: a teljességre való törekvés (gyerek-felnőtt, tükör);
– hit, remény, szeretet fogalomhármasa.
Mikszáth Kálmán A néhai bárány című művének bevezetése az apokalipszis átértelmezésével
kezdődik. Olvasd újra a novella első három bekezdését, és értelmezd, hogy mely elemek kötődnek a bibliai végítélethez!
Nézzetek utána a Bibliában, hogy a fenti miniatúra a Jelenések könyvének melyik részletét
ábrázolja!
A Biblia a művészetekben címmel készítsetek portfóliót!
Keressetek irodalmi szövegekben, mindennapi nyelvhasználatunkban olyan képeket, hasonlatokat, szólásokat, melyek a Bibliára utalnak!
Ilyenek pl. a következők: tiltott gyümölcs; hét szűk esztendő; pálfordulat; Júdás csókja; mosom
kezeimet; szemet szemért, fogat fogért; Vagyok, aki vagyok!; Senki sem próféta a maga hazájában;
Nyomtató ökörnek ne kösd be a száját!; Ma nekem, holnap neked; Olyan igaz, mint a tízparancsolat. Folytassátok a sort!
Válasszatok ki egy bibliai eredetű szólást, hasonlatot, szófordulatot, és magyarázzátok meg
a jelentését!
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195–244.

6.

A középkor irodalma
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EGYHÁZI IRODALOM
A keresztény szellemiség
A Nyugatrómai Birodalom bukásától, 476-tól
számítja a történelemtudomány a középkor
kezdetét, s ennek a több mint ezer évet felölelő korszaknak a végét Amerika felfedezésének évére, 1492-re teszi.➊ Ám a történelmi és
művésztörténeti középkor nem esik teljesen
egybe, hiszen a művészettörténeti középkort
már a 2–3. századtól számíthatjuk. A középkor
elnevezés a későbbi humanista tudósoktól
származik, ők nevezték a saját koruk és a Nyugatrómai Birodalom bukása közötti időszakot
media aetasnak, azaz köztes kornak. Nem tekinthetjük ezt a több évszázados időszakot
egységesnek. Az ókereszténység korát a 6. századig számítjuk, a romanika vagy másképpen
a harcoló egyház korát pedig a 12–13. századig. A 15. századig tart a gótika kora, ez a diadalmas egyház időszaka, a középkor fénykora.
Irodalmi, művészeti tekintetben a középkor a
reneszánsz megjelenésével ér véget, míg történelmi korként ennél hosszabb.
Az új társadalmi rendben a rabszolgaságot
a feudális jobbágyrendszer váltotta fel, s ezzel
az anyagi értékeket létrehozó termelőtevékenység is magasabb szintre emelkedett.
A középkor korai évszázadaiban (5–9. század) Európa jelentős részén igen alacsony szintre esett vissza ugyan a műveltség, az emberiség fejlődése
mégsem torpant meg ez alatt
az idő alatt sem. A Római Birodalom romjain kialakult új államok átvették az addigi kultúra
és civilizáció értékeit, és nemcsak részeseivé, hanem továbbfejlesztőivé is váltak ezeknek az
értékeknek. Új szellemet, új világnézetet hozott a keresztény
vallás, mely a középkor folyamán óriási történelemformáló
szerepet töltött be. A kereszténység már az 1. században
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➊ Művelődéstörténeti szempontból a középkor
szűkebb időszakaszt jelent: a 14. század első felében kialakuló új korszak, a reneszánsz zárja le.

megkezdte hódító útját, s elsősorban a szegények, a megalázottak, a rabszolgák között terjedt. Az új vallás – keletkezése idején – abban
különbözött a keleti vallásoktól, hogy elutasított minden nemzeti vagy társadalmi elzárkózást, s a megváltás eszméjét mindenkire kiterjesztette. A kereszténység minden embert
felebaráttá emelt, legalább Isten előtt egyenlővé tett. A kereszténység világképében az emberi méltóságot az a bibliai tanítás alapozta
meg, hogy az ember Isten képmása.
A kialakuló feudális társadalomban nagy
szerepet játszott az egyház. Mint világtörténelmi intézmény valóban történelmi küldetést töltött be a középkori Európa arculatának formálásában. A Római Birodalom bukása utáni
káoszban a rend és a törvényesség elvét, a műveltség igényét, a barbár világgal szemben az
emberségesebb morált képviselte, segédkezett
az új államok és birodalmak megszületésénél.
A kialakuló új államok uralkodói hatalmukat
istentől származtatták, öröknek és megváltoztathatatlannak tekintették a fennálló társadalmi
rendet. A papság a jobbágyokat a
szegénység türelmes elviselésére,
sorsukba való belenyugvásra intette.
A középkori egyház világszemléletének középpontjában
Isten és az ő világa állt. Az egyház
a földi élet célját a túlvilági boldogság, az örök üdvösség elnyerésében jelölte meg. Siralomvölgynek mondta a földi létet,
mely a túlvilághoz vezető út állomása csupán.
A reimsi székesegyház (13. század)

NT_0010_2_MOHA_Irodalom09_TK_06_2020_GL_tordelt5_kv_a_a__210525_MOHACSY_09_3.qxd 2021. 05. 25. 6:36 Page 173

A SZERZETESRENDEK
A vallásos élet fő központjai a középkori Európában a szerzetesrendek voltak. Tagjai valamennyien egész életükre szóló fogadalmat (tisztasági-szüzességi, szegénységi és engedelmességi) tettek, s ez elkülönítette őket az
egyház egyéb közönséges híveitől. Kolostorokban, monostorokban ❶ éltek.
Lelkészi feladataik mellett tanítottak, könyveket másoltak, képeket festettek, betegeket gyógyítottak. Terveztek és építettek épületeket és
katedrálisokat, iparra és fejlettebb A jáki bencés apátsági templom a hazai román stílusú
földművelésre tanították a népvándor- építészet egyik legszebb alkotása (13. század)
lás „barbár” népeit.
Az 1075 és 1125 közötti fél évszázad során
A középkor nagy nyugati szerzetesrendjei
új szerzetesrendek alakultak. Közöttük a két
között időben a legelső – és négy évszázadon
legsikeresebb az Ágoston-rendi kanonokok
át egyedülálló – Szent Benedek rendje, a
és a cisztercita szerzetesek rendje. A ciszterci„bencés” papok közössége volt. Nursiai Szent
ták Szent Benedek reguláját igyekeztek feleleBenedek (nursziai; 5. század vége – 550 körül)
veníteni, amelyet követői állítólag elhagytak.
529-ben szervezte egybe remetetársait,
Fehér reverendájukról „fehér barátoknak” nea Monte Cassino (montekasszinó; Nápolytól
vezték őket. Legszívesebben minden emberi
északra) hegyén megalapította a nyugati kelakóhelytől távol, lehetőleg erdők mélyén,
reszténység legjelentősebb kolostorát. Híres
magányos völgyekben, hegyoldalakon teleregulájában, A szerzetesek szabályzata című
pedtek meg. Ahol megjelentek, mindenütt
művében Benedek minden szerzetesnek köészszerűbb földművelés, szőlő- és gyümölcstelezően előírta az olvasást és a munkát,
termelés, céltudatosabb állattenyésztés, fejs megszabta, hogy az életet szüntelen tevélettebb kézművesség, egyszóval magasabb
kenységben kell eltölteni: „…akkor igazi szergazdasági kultúra támadt. Meg kell még emzetesek, ha saját kezük munkájából élnek, mint
líteni a „néma barátok”, a karthauziak rendjét,
az apostolok.” Erre az életformára vonatkozik
és a premontrei rendet is.
a bencések jelmondata: „Ora et labora!”
A 13. században a nagyvárosok új körülMagyarországon 996 óta működik a bencés
ményei hívták életre a koldulórendeket, a dorend, akkor telepedtek meg Pannonhalmán.
minikánus és a ferences szerzetesrendet.
A Domokos-rend prédikáló-, tanító- és koldu❶ Kolostor – monostor: többnyire szinonimalórend volt, alapítója Szent Domokos 1215ként használjuk a két fogalmat, de a két kifeben hozta létre Toulouse-ban. Magyarorszájezés más-más funkciót takar. A görög eregon többek között a Nyulak-szigetén volt
detű monostor szóval jelöljük a rendek
rendházuk, ide tartozott IV. Béla leánya, a kétemplommal egybeépített lakhelyét, ahol
sőbbi Szent Margit is.
nemcsak a hitélet zajlott, hanem önellátó
gazdálkodás is folyt. A latin eredetű kolostor
szóval csak a szerzetesi szállásépületet jelöljük, melyhez templom is csatlakozhat.

Ora et labora!: Imádkozzál és dolgozzál!
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szigeteken angolszász és különösen ír kolostorokban őrizték, másolták, mentették a klasszikus latin szövegeket. A Frank Birodalom urának, Nagy Károlynak az udvarában a 8. század
végén és a 9. század elején egy, a klasszikusokhoz visszanyúló, világiasabb szemléletű kultúra alakult ki, és ez terjedt el a korabeli művelődési központokban, a kolostorokban is. De
összekapcsolja a két kor irodalmát a nyelv azonossága is: a latin. Természetesen átalakult,
módosult ez is az antikhoz képest. Új szavak,
népies elemek ékelődtek belé, egyre nagyobb
teret hódított a hétköznapok társalgási nyelve. Változott a nyelv ritmikája is: erősödött
a hangsúly szerepe, elhalványult vagy eltorzult az időmértékes zeneiség. És később, mikor már senkinek nem volt anyanyelve a latin,
iskolákban tanították, s a tanítás alapjául mindig a klasszikus írók szövege szolgált.
Itáliai kódexlap Szent Ferenc életének jeleneteivel
(1320–1342 körül)
Metropolitan Museum of Art, New York

A ferences rend tanító- és koldulórend,
Assisi Szent Ferenc alapította. Tagjai az evangéliumi szegénységre, alázatosságra és irgalmasságra tettek esküt, s életükkel ezt állították példaként az emberek elé.
A szerzetesek egyszerű viselete a földig
érő, bő, hosszú ujjú ruha, a habitus (csuha).
A különböző rendeknek eltérő színű a ruhájuk, illetve az erre felöltött csuklyás köpönyegük. A bencéseké fekete, a ferenceseké szürkésbarna. A derekukon vászonöv helyett
kötélövet viseltek, amelyen a három csomó a
fogadalmukat jelképezte, s mezítláb jártak.
A szerzetesek fejének tetejét kiborotválták
(tonzúra), ez jelképezte a világi hívságokról
való lemondást.
ANTIKVITÁS ÉS KERESZTÉNYSÉG
A középkor tulajdonképpen sohasem szakadt
el az antik kultúrától. A népvándorlás véres és
kaotikus századaiban (6–8. század) a Brit-
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A SZELLEMI ÉLET FELLENDÜLÉSE
A 12–13. században a középkori kultúra
nagyszerű virágzásának lehetünk tanúi a tudomány és a művészetek minden területén.
Az 1096-ban megindult első keresztes hadjárattól fogva erőre kapott a tengeri kereskedelem és az ipar, a városokban megjelent
a polgárság, s vele együtt megszületett a középkori értelmiségi. Az az ember, aki szellemi
munkából él, akinek hivatásszerű foglalkozása az írás vagy a tanítás, vagy mindkettő egyszerre. A hatalmi elit életszínvonala emelkedett, kulturális igénye megnőtt.
A vallásos céllal igazolt keleti hadjáratok,
a keresztes háborúk létrehozták a „lovagság”
intézményét, emellett nagymértékben ki is
tágították a középkori ember világképét.
A keresztény Nyugat és az iszlám nem
csak a csatatereken találkozott. Itáliában és
főleg Spanyolországban békés cserekereskedelem alakult ki, s a fűszerekkel meg a selyemmel együtt a kéziratok elhozták a keresztény világ számára a görög–arab műveltséget
is. A középkori Nyugat már elfelejtett görögül,
a tudomány nyelve a latin volt. Most keresz-
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tény fordítók serényen munkálkodó csapata
kezdte átültetni latinra az arab, az arabra fordított görög és az eredeti görög szövegeket.
A nyugati keresztények segítséget kaptak ebben a munkában a mohamedán uralom alatt
élő spanyol keresztényektől, a zsidóktól, sőt
maguktól a muzulmánoktól is. Így, ilyen közvetítéssel – Keleten és Afrikán keresztül – jutott a középkori műveltségbe pl. Eukleidész
matematikája, Ptolemaiosz (ptolemajosz)
asztronómiája, Hippokratész és Galénosz orvostudománya, Arisztotelész ﬁzikája, logikája
és etikája. Nem lebecsülendő azonban a tisztán arab hatás sem. Most ismerkedtek meg
Nyugaton az arab matematikával, s az arabok
orvosi szakkönyvei is – sok más tudományos
mű mellett – kedvenc olvasmányai lettek a
középkori tudósoknak.
Mindezek hatására fellendült a szellemi
élet, a tudományos kutatómunka és az oktatási tevékenység a középkor híres nemzet-

közi egyetemein, mindenekelőtt Párizsban,
Oxfordban, Padovában és Genovában. Európa minden részéből diákok serege tanulta itt
az alapfokú műveltséget jelentő „hét szabad
művészetet”: a grammatikát, a retorikát és a
logikát, valamint az aritmetikát, a geometriát,
a zenét és az asztronómiát. Ezután kerülhetett sor az orvosi, a teológiai vagy az egyházjogi tanulmányokra.
A 13. században emelkedett a tudomány
rangjára a teológia azáltal, hogy az értelmet
hívta segítségül. A kor legnagyobb teológusát, Aquinói Szent Tamást (akvinói; ?1224–
1274) az értelmet kereső hit vezette. Arra
törekedett, hogy a vallásos hit tételeit összhangba hozza a racionális gondolkodással,
Arisztotelész ﬁlozóﬁájával. Sajátos középkori
ellentmondást jelent, hogy a kereszténység
magyarázatához, korszerűsítéséhez a támaszt
a kereszténységet megelőző tudományokban
kellett keresni.

Sassetta: Aquinói Szent Tamás imája (1423–1425 körül)
Szépművészeti Múzeum, Budapest
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A KÖZÉPKOR STÍLUSIRÁNYZATAI
A középkort a művészetekben érvényesülő stílusjegyek alapján két nagy korszakra oszthatjuk.
Az első a román kori művészet (romanika)
a 13. századig tartott, s főként az ókori római,
az ókeresztény és a bizánci művészeten alapult.
A román stílus főleg az építészetben, elsősorban a templomépítészetben jelentkezett.
Az elsődleges szempont az épületek védhetősége volt, ezért is nevezzük a romanikát a harcoló egyház korának.
Jellemzőek a zártabb formák, a vaskos falak, félköríves térlefedés (dongaboltozat). Az
ajtók és az ablakok általában kis méretűek,
félköríves záródásúak. A kor építészetéből
főként templomok maradtak fenn, ezeknél általános alaprajzi megoldás a háromhajós, valamint a kereszthajós térelrendezés. A templombelsőket mozaikok és freskók egyaránt
díszíthették.
Jelentős volt még a korszak művészetében
az ötvösség, az elefántcsont-faragás, a zománcművesség, valamint a miniatúrafestészet.
Román stílusú volt a clunyi kolostor, Magyarországon a lébényi és a jáki bencés apátsági templom, közismertebb nevén: a jáki
templom.
A 13–15. század a gótika kora. Az elkészült
csodálatos égbe törő templomok miatt ezt a
korszakot a diadalmas egyház korának nevezzük. A gótikus építészet a csúcsív és a bordás
keresztboltozat felhasználásával új szerkezeti
rendszert hozott létre. Megteremtette a nagy

méretű, magasba törő terek áttekinthető,
fénnyel elárasztott együtteseit. A csúcsíves
tetőszerkezet és keresztboltozat súlyát
támpillérek hordozták. A keresztboltozattal
nagyobb terek lefedése is lehetővé vált.
A gyakran igen nagy méretű ablaknyílásokat
színes üvegezéssel zárták el. Közkedveltek voltak az ún. rózsaablakok: a katedrálisok homlokzatát díszítő, kör alakú, kőrácsos ablakok.
A kőrácsok között hajlított ólompántok által
mozaikszerűen összeállított, üveglapokból készült, aprólékos ornamentikát találunk. A tetőről lecsorgó csapadékot a falaktól vízköpők
vezették távol, ezek tátott szájú, fantasztikus
szobrok, ember vagy állat alakú kőfaragványok. De a kor folyamán fokozatosan önálló
jelentőséget nyertek az építészettől független
alkotások is, így a szobrok és festett táblaképek, fém- és ötvösművek stb. is. A formanyelv
továbbra is kötött, de a román korban megszokott merevsége feloldódott. Az alakok teste S vonalban enyhén hajlik, ezért a szoboralakok könnyedek, kecsesek, az erősen nyújtott
alakok emberibbé váltak, jellemábrázolásra is
van már példa. Körülöttük megjelentek a természeti környezet egyre hívebben ábrázolt
elemei, épületek és városok ábrázolásai. Falfestmények, táblaképek és miniatúrák egyaránt nagy számban maradtak ránk a korszakból.
A gótikus templomépítészet fontos példája a párizsi Notre-Dame, a milánói dóm vagy a
londoni westminsteri apátság, a palotaépítészeté a velencei Dózse-palota. Magyarországon gótikus épület a Mátyás-templom, a nyírbátori református templom.

FELADATOK

1. Hasonlítsatok össze egy román és egy gótikus templomot a tankönyv illusztrációi alapján!
Melyek e kétféle építészeti stílus különbségei?
2. Kutatómunkával mutassátok be a magyarországi román templomépítészet és gótika legfontosabb emlékeit!
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A speyeri székesegyház főhajója

A jáki templom főkapuja

A beauvais-i székesegyház szentélye

A beauvais-i székesegyház boltozata

A párizsi Notre-Dame rózsaablaka

A kassai dóm szentélye
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A KÓDEXEKRŐL
Az ókori papirusztekercsek (már a Kr. e. II–I. évezredben használták
Egyiptomban) mellett és után a rómaiaknál az írás rögzítésére
megjelentek az ún. kódexek (codex = fatábla). Ezek viasszal bevont
fatáblákból összefűzött könyvek voltak. A középkori kézzel írott,
másolt könyvek, a kódexek kora a 4. századtól a 16. századig terjed. Anyaguk a 13. századig főként pergamen (különlegesen kikészített, vékony állatbőr), később már papírt is használtak. A kódexek egy részét – a megrendelő kívánságának megfelelően –
gazdag díszítésekkel látták el. Az egyes fejezetek nagy méretű
kezdőbetűit színes díszítményekkel emelték ki. Ezek voltak az iniciálék. A miniatúrák a kódex szövegének az illusztrálását szolgáló képek. Ezeket legtöbbször az iniciálékba festették, de néha egy
egész lapot is kitölthettek. A kódexek kötése rendszerint bőrrel
bevont és kapcsokkal erősített két fatábla.

Kódexíró szerzetes
Iniciálé. Trapezuntius-kódex
(15. század)

A középkor irodalmához tartozó tananyag
táblázatos áttekintése
Ókeresztény kor
(2–5. század)

Kora középkor –
a harcoló egyház kora
(6–12/13. század)

Érett középkor –
a diadalmas egyház kora
(12/13–15. század)

ókeresztény irodalom

egyházi/kolostori irodalom

egyházi és világi/lovagi
irodalom

epika
Szent Ágoston: Vallomások

epika
Halotti Beszéd és Könyörgés
Szent Margit legendája

epika
Anonymus: Gesta Hungarorum
Nibelung-ének
Roland-ének
El Cid
Trisztán és Izolda

líra
Jacopone de Todi:
Himnusz a fájdalmas anyáról
Ómagyar Mária-siralom

líra
Walther von der Vogelweide:
A hársfaágak csendes árnyán,
Ó, jaj, hogy eltűnt minden
Carmina Burana
François Villon:
A Nagy Testamentum
Dante: Isteni színjáték
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Az egyházi irodalom epikai alkotásai
A kereszténység terjedésével, majd a középkorban meghatározó
világszemléletté válásával az egyház hosszú időre átvette a szellemi élet
irányítását. Századokon át csak a papok és szerzetesek tudtak írni és
olvasni, az egyház kezében volt az oktatás, s az emberek szellemi és kulturális életének tereit is ők szervezték meg.❶ A középkori kultúra
nyelve latin volt, ez biztosította Európa-szerte a keresztény hit terjesztését és erősítését.
➊ Az ókeresztény irodalom virágkorának kezdetét olyan kiemelkedő egyházatyák működése jelzi, mint Szent Iraeneus (iréneusz; ?140–?202), Tertullianus
(tertulliánusz; ?195–220 után) és Alexandriai Szent Kelemen (?140/150–215
után). A későbbi századok kiváló egyházi írói közül feltétlenül meg kell említeni a legnagyobbakat:
• Szent Ambrus (Aurelius Ambrosius – auréliusz ambrósziusz; ?340–397), Milánó püspöke széles körű teológiai munkássága mellett himnuszokat is írt.
• Szent Jeromos (Hieronymus – hieronimusz; ?340–419) híres bibliafordításáról már volt szó; ő írta az első keresztény irodalomtörténetet A híres férfiakról címen.
• Szent Ágoston (Aurelius Augustinus – auréliusz augusztinusz; 354–430)
a korszak legnagyobb latin írója.

Az egyházi irodalom jellegét a hitélet feladatai határozták meg:
a templomi istentiszteletekhez énekekre, imádságokra, prédikációkra
volt szükség. Ezek az egyházi műfajok már az ókeresztény irodalom
korában megszülettek. Az első keresztény írók még görögül írtak, de
a 4. századtól a latin vált általánossá
nyugaton. A bizánci központú keleti egyház továbbra is a görögöt
használta. (395-ben kettészakadt a
Római Birodalom, majd 1054-ben
megtörtént az egyházszakadás is).
Az ókeresztény irodalom legfőbb
alkotásai tanító jellegű írások: bibliai
szövegmagyarázatok, prédikációk, az
ún. katekézisek (vagy katekizmusok),
melyek kérdés-felelet formájában világították meg a teológia főbb problémáit. Népszerűek voltak a mártírakták és a szentek életéről szóló
legendák. A ó- és kora kereszténykor
kedvelt műfaja a passió, a példázat
és a látomás.
AZ EGYHÁZI IRODALOM EPIKAI ALKOTÁSAI

Ausztriai ólomüveg ablak
töredéke Szent Ambrus
alakjával (1340–1350
körül) Metropolitan
Museum of Art, New York

p
v
t
Bencés kolostor
temploma.
Maria Laach, Németország. 1093-tól épült,
1156-ban szentelték fel
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Szent Ágoston
Szent Ágoston (Aurelius
ta): „Nem tobzódásban és réAugustinus) a Római Biroszegeskedésben, nem bujálkodalom észak-afrikai tartodásban és kicsapongásban,
mányának Thagaste (thanem civódásban és versengésgaszté) nevű városában
ben, hanem öltsétek magatokszületett 354-ben. Apja
ra az Úr Jézus Krisztust és ne
még pogány volt, édesanygondozzátok a testeteket a vája keresztény családból
gyakozásra.” Ennek hatására
származott.
megtért, és 387 nagyszomTanulmányai során szébatján felvette a keresztséget
les körű ﬁlozóﬁai műveltﬁával és barátjával együtt.
ségre tett szert, s később
A szentség kiszolgáltatója
retorikával (szónoklattan)
Szent Ambrus volt.
foglalkozott. Fiatalkorában A muranói graduálé mestere:
Ezután visszatért Afrikába,
érzékisége a testi örömök Iniciálé Szent Ágoston alakjával
majd szülővárosában, Thafelé csábította, s egy hos- egy velencei kódexből
gastéban élt kolostori maszú ideig fennálló szerelmi (1420 körül) Cleveland Museum
gányban. Tudásának és jámviszonyból ﬁa is született. of Art, Cleveland
borságának híre egyre jobMikor
Mediolanumban
ban ismertté tette. A keresz(ma Milánó) elnyerte a szónoklattani tanszétény hívek kívánságára beleegyezett, hogy
ket (384-ben), nagy ﬁgyelemmel hallgatta
pappá szenteljék. 396-ban Hippo város püsSzent Ambrus híres prédikációit, és felismerpöke lett.
te a korábban általa nem sokra értékelt Biblia
Hatalmas irodalmi tevékenységet fejtett ki:
allegorikus értelmezésének lehetőségét. Belﬁlozóﬁai, teológiai, hitvédő, egyházszervezői
ső vívódásait egy misztikus kerti jelenet dönmunkákat alkotott. Átvette a keresztény ﬁlozótötte el a kereszténység javára: a szomszédﬁába mindazt, amit az antikban fontosnak és
ból éneklő gyermekhangot hallott, amely
értékesnek tartott. Haláláig összesen több mint
ismételten ezeket a szavakat mondta: „Tolle,
száz művet írt. Életének alkonyát a népvándorlege” („vedd, olvasd”). Találomra ütötte fel a
lás korának kezdődő zűrzavarai árnyékolták be.
Bibliát, s Szent Pál egyik levelének következő
Mikor 430-ban meghalt Hippóban, a várost már
részletét olvasta (s ezt magára vonatkoztatharmadik hónapja ostromolták a vandálok.

Vallomások

➊

A mai olvasóra a legnagyobb hatást Vallomások című műve teszi.
397 és 400 között írta, több mint tíz évvel megtérése után. Nagyjából
életútjának felén járt, amikor ezt a számadását készítette. Műfaja
nehezen meghatározható: önvallomás, gyónás, ima, ﬁlozóﬁai elmélkedések, teológiai fejtegetések, pszichológiai megﬁgyelések, életSzent Ágoston anyját, Mórajzi adalékok keverednek benne.
nikát a katolikus egyház
Az első részben (I–IX. könyv) a leghatározottabb az életrajzi
szentjei között tiszteljük.
jelleg: életútját világítja meg a megtérésig és anyja haláláig➊.
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Élete ellentmondásait akarja tisztázni benne: megmagyaráz➊ „A keresztény író tekinti először a
ni, miként jutott el a különböző pogány ﬁlozóﬁai irányzavilágot saját életének illusztrációtoktól a kereszténységig. Az emberi lélek legbensőbb titkait
jaként, s Szent Ágoston Vallomáfeltáró őszintesége miatt ez a rész ma is izgalmas, megrensai az első belülről látott lélekrajz
dítő olvasmány. Ebben található a már említett kerti jelea világirodalomban.”
• Babits Mihály
net.
A második rész (X. könyv) már elvontabb: a kereszténnyé
lett Ágoston saját lelkét a bűn és az erény csatájának színtereként mutatja be.
A harmadik részben (XI–XIII. könyv) a Teremtés könyvét magyarázva
az anyag, az idő, a semmiből való teremtés kérdéseit tárgyalja.
A Vallomásokban valami új született az európai irodalomban. Első ízben tekinthetünk bele az emberi lélek mélységeibe, egy keresztény hívő
lelkébe. Szent Ágoston a maga tapasztalatait, az átélt szellemi hatásokat, életének eseményeit saját lelki fejlődésének, Istenhez való útjának
szükségszerű mozzanataiként fogja fel.➊

A magyar irodalom kezdetei
A feudális államalapítás és a kereszténység felvétele utáni első századokban, mûvelődéstörténetünk kezdetén a mi irodalmi alkotásaink
először a korabeli egyházi irodalom nemzetközi nyelvén, latinul íródtak, de a magyar nyelv irodalmi, írásbeli felhasználása is hamarosan nélkülözhetetlenné vált. A tihanyi apátságnak 1055-ből származó latin
nyelvû alapítólevelében például 58 magyar szó (szókapcsolat) olvasható, s ezek helyesírása már határozott következetességet mutat. A magyarországi irodalom az európai kultúra szerves része lett, s a legtöbb
középkori mûfaj – vallásos és világi egyaránt – megvolt a mi irodalmunkban is.

A tihanyi bencés apátsági
templom

Halotti beszéd – az első
magyar nyelvű prédikáció
A korabeli magyar irodalomban is léteztek a
vallásos-kolostori irodalom különböző műfajai. Kezdetben latin nyelven, de igen hamar szükség volt az anyanyelv használatára
is. A latinul nem tudó hívőkhöz ugyanis
csak magyar nyelven lehetett szólni, s ők
maguk is igényelték a magyar nyelvű imádságokat.
HALOTTI BESZÉD – AZ ELSŐ MAGYAR NYELVŰ PRÉDIKÁCIÓ
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Nem véletlen, hogy a
legelső ránk maradt magyar
szöveg, a Halotti beszéd és
könyörgés (1200 körül) egy
mintaként szolgáló latin
prédikáció szabad, lendületes, magyaros átdolgozása. A kényszeredettségnek,
az eredetihez való görcsös
ragaszkodásnak semmi nyoma. Kifejezőereje, nyelvi
fordulatai olyan fejlett gyakorlatra vallanak, hogy szinte elképzelni sem lehet,
hogy ez lett volna a legelső
kísérlet egyházi szöveg átülA Halotti beszéd hasonmása.
Willem Vrelant:
A 18. században találta meg
Halotti mise (1460 körül)
tetésére.
véletlenül Pray György történetíró
J. Paul Getty Museum,
A temetési prédikáció, a
a később róla elnevezett kódexben.
Los Angeles
halotti beszéd a szertartási rend értelmében a koporsónak a sírba lebocsátása és szenteltvízzel varetorika: szónoki mesterség, ékesszólás, a szónokló meghintése után hangzott el. A korabeli pap – igen hatásosan – egy
lat tudománya
felkiáltó mondathoz kapcsolt kérdő mondattal a halál megrendítő komorságát idézi fel, s a kérdésre adott válasszal bizonyítja, hogy mindA figura etymologica gyakori
nyájan „por és hamu vagyunk”. Hogy a bűn végzetes voltát igazolja, felformája, hogy egy
eleveníti a paradicsombeli tilalmakat, Ádám bűnbeesését és
szó önmagával
következményeit. Ezt az elmélkedő részt újra egy rövid, felkiáltásszerű
alkot birtokos jelkérdés és gyors válasz zárja le („Kik azok? Mi vagyunk”). Majd egy ﬁgyelzős szerkezetet:
énekek éneke, hiúmeztető gesztussal mutat a sírgödörbe: egy ember sem kerülheti el „ez
ságok hiúsága. Az
vermet”, mert mindnyájan afelé közeledünk. Befejezésként imádkozásilyen szófordulat
ra
szólítja fel a hallgatóságot a szegény halott bűnös lelkéért.
a szó fogalmi tarA beszéd bővelkedik retorikai elemekben (megszólítás, felkiáltás,
talmának „felsőfokát” jelenti:
kérdés, válasz, érvelés); különösen erőtejes a hármas ﬁgura etymologica:
énekek éneke =
„halálnak halálával halsz”.
a legszebb ének.
Az ún. könyörgés egy hivatalos liturgikus szövegnek az eredetihez
tapadó, szó szerinti fordítása.
FELADAT

A Halotti beszéd szónoklat, hallgatósághoz intézett figyelmeztetés, tanítás. Hozzatok szövegpéldákat az alábbi retorikai elemekre!
– a hallgatóság megszólítása
– a hallgatósághoz intézett közvetlen kérdés
– a kérdés megválaszolása
– a hallgatóság meggyőzése bizonyítással, érvekkel
– végső következtetés (szentencia)
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LEGENDÁK

laikus: nem egyházi
személy

A jámbor szerzők legtöbbször
egyesítették a lelkileg épülegi téren – a 13. század elejére
test a szórakoztatóval, s a földi
vagy közepére kell tennünk.
létet megvető, az istenes éleA Margit-legenda, IV. Béla kitet propagáló történeteket az
rály szomorú sorsú, szentté avaantik regényből és a keleti
tott leányának története már a
(hindu) mesekincsből vett molaikus vallásos mozgalmak hatívumokkal tették érdekesebtására jött létre. A 14. század
bé. A legtöbb legenda izlegelején, 1310 körül keletkezgalmas, a képzeletet meghetett magyar nyelven.
mozgató, érdekfeszítő „reMargit az egyház által népgény”, „novella”, s a korabeli
szerűsített életideál ❷ megtesolvasók igényét szolgálta ki.➊
tesítője: a legenda egyes eseNéha még az erotika is megjeményei mind szent életmódlenik bennük negatív formájának illusztrációjául szolgálnak,
ban: némelyik legenda részle- Árpád-házi Szent Margit.
Mar
git
Do
mon
kos-ren
di
apá
ca
a jellemzés eszközei. Ezekből
tesen leírja, hogy szent hőse
volt,
s
a
Nyu
lak
szi
ge
tén,
egy rendkívüli egyéniség képe
vagy hősnője hogyan győzi le
bontakozik ki, aki a földi élet
a bűnös testi vágyak kísérté- a mai Margitszigeten lévő
kolostorban élte le rövid,
megvetésében, az alázatosságseit.
aszkézisben töltött életét
ban, az önsanyargató aszkézisLatin nyelven születtek meg
ben és a szegénységhez való ragaszkodásban
az első magyarországi legendák a 11–12. száminden társa felett állt. Még kolostori elöljázadban Szent Istvánról, Szent Imréről, Szent
rói is korholták túlságos buzgalmáért, de nem
Lászlóról, Gellért püspökről. A magyar nyelvű
változtatott életmódján, mellyel a mennyei
irodalom kezdeteit – mind egyházi, mind viláboldogság felé törekedett. Rendtársai, a „sororok”, nem is igen értették meg, különcnek
A középkori legenda Krisztus, Szűz Mária
vélték, s szerzetesi életvitelének túlzásait nem
vagy valamely szent életének, a velük kaptartották méltónak királyi eredetéhez. Isten
csolatos csodás történeteknek prózai vagy
azonban még életében sokféle csodával tünverses elbeszélése.
tette ki.

➊ A legendák, mint elnevezésük is jelzi („olvasandó dolgok”, „amit el kell olvasni”), kezdetben latin nyelven árasztották el Európát. Később a néptömegek vallásos mozgalmainak, az ún. laikus mozgalmaknak a hatására (12–13. század) anyanyelven szólaltak meg. Nőtt ugyanis az olyan közösségeknek, főleg
női szerzeteseknek, apácáknak és vallásos érzületű világiaknak (elsősorban városi polgároknak) a száma, akik latinul már nem tudtak, de igényelték a szent szövegek felolvasását vagy olvasását.
❷ A pokol kínjai riasztották s a mennyország csodálatos örömei vonzották a középkori hívőt. A túlvilági boldogsághoz a testi vágyak legyőzésén, az önmegtagadáson keresztül vezet az út. Az ember legnagyobb ellensége – e hit szerint – a test. Ez a bűnös vágyak forrása, ezért böjttel, önkínzással kell
sanyargatni a lélek megtisztulása érdekében. A test bűnös voltából és megvetéséből következett a
higiénia hiánya: a test ápolása bűnnek számított, s ez is egyik magyarázata a nagy középkori
járványos betegségeknek.

HALOTTI BESZÉD – AZ ELSŐ MAGYAR NYELVŰ PRÉDIKÁCIÓ
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Az egyházi irodalom lírai alkotásai
Himnuszok
➊ Abélard és Heloise (eloiz)
tragikus szerelméről szól
Pierre Abélard Szerencsétlenségeim története című
önéletrajza.

A középkori himnuszok istentiszteletek alatt, vallásos
összejövetelek alkalmából
énekelt, a hívők áhítatos érzelmeit kifejező, az Istent
magasztaló és a szenteket
dicsőítő, emelkedett hangulatú költemények voltak.
A planctus kezdetben lírai
sequentia volt (szekvencia –
a versszakok két, egymásnak
formailag pontosan megfelelő részből állnak), és mint
ilyen, a nagypénteki istentisztelet részét képezte.

Az egyházi lírai költészet a himnuszokban érte el csúcspontját. A himnuszköltők között is az elsők és a legkiválóbbak közé tartozik Pierre Abélard (pier abélár; 1079–1142), a latinul író
francia ﬁlozófus, teológus, párizsi egyetemi tanár.➊ 93 himnusza maradt ránk. Ezekben új sor- és strófafajták jelennek meg.
Közülük a legismertebb a Szombatesti himnusz (Babits Mihály
fordította). A frissen és könnyedén lüktető ritmusban megírt
vers csupa lelkesedés és ujjongó öröm: a túlvilági, a mennyei
boldogság látomása. A babiloni (földi) számkivetés után az égi
Jeruzsálem királyi palotájának békéje és nyugalma várja az üdvözülteket, akik az angyalokkal együtt egy örökkévalóságon át
éneklik ünnepi himnuszaikat.
A 12. század végén és a 13. század elején szembetűnő a Máriakultusz kialakulása – nemcsak a kolostorokban, hanem a városi értelmiség köreiben is. A Mária-himnuszok egyik fajtája a planctus
(planktusz), a siratóének, siralom. A Mária-siralmakban valóságos
földi érzések, e világi gondok, emberi fájdalmak is kifejezésre jutottak. Mária, Isten anyja a kereszt alatt meg-megújuló kitörésekben panaszolja el bánatát, s földi asszonyként éli át a legnagyobb
emberi szenvedést, egyetlen ﬁának megszégyenítő kínhalálát.

Stabat mater ■ Az egyik legmegrendítőbb, legnépszerűbb Mária-siralomnak, a Stabat maternek (sztábat máter) a szerzője egy
olasz ferences szerzetes, Jacopone da Todi (jakopóne da tódi; 1236–
1306). Figyeljük meg a himnusz (planctus) érzelmi hullámzását! A fájdalmas anya iránti részvét és szánalom felkeltése, majd a döbbent csodálkozás után a Máriával való azonosulás vágya imába vált át. Éppen a lehető
legnagyobb emberi kín vállalása és átélése jogán könyörög a szerző a
„szűzek szűzéhez” mennyei közbenjárásért, hogy halála után a pálmás paradicsomba, a mennyországba juthasson.

Stabat mater: a latin himnusz kezdetének jelentése: „Állt az anya.”

ÚJ KORSZAK A VERS TÖRTÉNETÉBEN
A középkori latin himnuszokkal az európai vers történetében egészen
új korszak kezdődött: megszületett a „modern” verselés.
Rím ■ A leginkább feltűnő újdonság az antik klasszikus verseléshez
képest a rím megjelenése: a verssorok végének hangzásbeli összecsengése.
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Rímet a görög és a latin műköltészet nem ismert, s
A rímeket az ábécé kisbetűivel
szoktuk jelölni, a rímtelen sorokat
valószínűleg a népi költészet hatására került most a latin
pedig x-szel. Néha egy-egy sor köversbe. A rím, „ez az édes és méla csendülés, mely oly tipikuzepe és vége is rímel egymással:
san keresztény és modern” (Babits Mihály), ettől kezdve
ezek a belső rímek.
hosszú időn át szinte elválaszthatatlan a vers fogalmától.
Nem egyszerűen csilingelő dísz, több is annál: a verszenét erősítő, a dallamot felfokozó eszköz azáltal, hogy lezárja és kiemeli a ritmikai egységeket. A himnuszok népszerűségéhez minden bizonnyal hozzájárult
a rímek által felfoghatóbbá, érzékelhetőbbé váló versdallam is.
Jacopone da Todi latinul írt költeményében nem csak a sorok végén
találunk rímeket. Ezeket Babits Mihály fordítása is visszaadja. Az eredetiben gyakoribbak a belső rímek, mint a magyar műfordításban.
Ritmus ■ Átalakult, módosult a klasszikus időmérték is, megnőtt a
hangsúly ritmuskeltő szerepe. A középkori latin költészet verssorai úgy
utánozzák a klasszikus verselés egy-egy verslábát, hogy a hosszú szótag
helyén hangsúlyos, a rövid szótag helyén pedig hangsúlytalan szótag áll.
A Stabat materben is tulajdonképpen „hangsúlyos trocheusok” szerepelnek, s a sorok két-két, négy szótagú ütemre tagolhatók. Ezt a fajta verselési módot antikizáló hangsúlyos verselésnek nevezzük.

Babits himnuszfordításainak címlapja.
Helikon Kiadó, 1988

Ómagyar Mária-siralom
Az Ómagyar Mária-siralom magyar költője jól megérezte, hogy a latin sorok két ritmikai egységre oszlanak, s végig kétütemű sorfajban írta meg
a maga költeményét.➊ A magyar hangsúlyos ütemben a hangsúlytalan
szótagok száma ekkor még kötetlen volt, s ez nagyobb szabadságot, változatosabb sorok létrehozását tette lehetővé.
„Legelső” versünkben
már fejlett rímek, szép és
tudatosan alkalmazott alliterációk találhatók. Változatos a rímelhelyezés:
előfordulnak páros rímek
(a a b b), félrímes megoldások (x a x a) és bokorrímek is (a a a).
A költeményben Mária,
a keresztre feszített Jézus
anyja egyes szám első személyben szólal meg. A legÓMAGYAR MÁRIA-SIRALOM

➊ A latin vers szerzője a 12. századi
Gotfrid Ágostonrendi szerzetes.

alliteráció: rendszerint
szókezdő – de nem csak
ilyen – hangok ismétlődése egy verssorban
vagy több soron át

Krisztus siratása (Pietà)
Német alabástromszobor (15. század eleje)
Metropolitan Museum
of Art, New York
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nagyobb szenvedést átélő, a ﬁa kínhalálát szemlélő asszony tehetetlen
kétségbeesésben vergődik. Hol önmaga nyomorult állapotát zokogja el,
hol pedig – váltakozva a keserű jajongással – ﬁát szólítja meg anyai becézgetéssel, illetve a halált kérleli – önmagát ajánlva fel neki gyermeke
helyett –, majd pedig Jézus kínzóihoz könyörög kegyelemért. A befejezésben feltör az anyai sikoly: ha már nem mentheti meg egyetlen ﬁát,
legalább osztozni akar vele a halálban.

Az Ómagyar Mária-siralom a Leuveni kódex 134. lapjának hátulján található. Az első világháború alatt a belga Leuven (lőven) város egyetemi
könyvtárát a német hadsereg lebombázta. A jóvátételi bizottság a
könyvtár állományának kárpótlásául vásárolta meg – többek között –
ezt a kis méretű, szerény külsejű, latin nyelvű prédikációgyűjteményt
egy müncheni antikváriumban. A vers szövegének nagyobb része szabad szemmel alig olvasható, mert a pergamenről mint „érthetetlen
nyelvű” írást valamikor kidörzsölték. 1922-ben fedezték fel. A vers
„címét” első ismertetője, Gragger Róbert adta. Az értékes kódex 1982ben került a magyar állam tulajdonába.
FELADATOK

1. Nézzetek utána, kik zenésítették meg a Stabat matert!
2. Tagoljátok szerkezeti egységekre – az érzelmi tartalomnak megfelelően – a költeményt!
3. Az Ómagyar Mária-siralom olvasásakor a földi anya fájdalmát is átélhetjük. Milyen költői eszközök érzékeltetik ezt?

LOVAGI ÉS UDVARI IRODALOM
A tudományos életnek az egyetemeken való kibontakozásával s a képzőművészetek fejlődésével párhuzamosan a 12–13. században az irodalom is felvirágzott. Sok szálból összefonódó, összetett, témában és műfajokban változatos a középkor irodalmi kultúrája. A szellemi,
művelődési élet központjai ekkor a kolostorok, az egyetemek, a főúri
várkastélyok, illetve a királyi udvarok voltak. A vallásos szellemet terjesztő, a túlvilágra összpontosított misztikus áhítatot népszerűsítő latin nyelvű egyházi irodalom mellett és vele szemben ez a két évszázad teremtette meg a harsány életkedvet árasztó, szabadszájú, az
egyházi és a világi hatalmakat nyíltan támadó – főként latin nyelven
éneklő – diákköltészetet: a vágánsok vagy goliard-ok (goliár) poézisét.
A lovagság intézménye hívta létre a már nemzeti nyelveken megszólaló, világi jellegű lovageposzt és lovagregényt, valamint a trubadúrok186
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nak és a német lovagköltőknek, a minnesängereknek
különös bájú, az elvont rajongást és a nagyon is érzéki vágyakat ötvöző szerelmi líráját.
A lovagi ideál volt az európai ember egyik legelső olyan eszménye, amely már ezen a világon kereste
és találta meg az élet értelmét, nem csak a másvilágon. A lovag kötelességei közé tartozott a keresztény
hit védelme a pogányokkal szemben, a hűbérúr feltétlen szolgálata s az elesettek, a gyámoltalanok, különösen a nők védő oltalmazása. A lovagban a középkori felfogás a lelki nemesség, az erkölcsi tisztaság,
a becsület és a harci bátorság példáját látta, az igazság
fáradhatatlan védelmezőjét tisztelte. Az udvariasság,
a testi ápoltság, a vidámság és az udvari szerelem tartoztak még a lovag jellemző vonásai közé.

A lovagi és udvari irodalom epikája

Lovag és hölgye
Miniatúra
a Manesse-kódexből
(14. század) Egyetemi
Könyvtár, Heidelberg

A lovagi kultúra teremtette meg a lovagi epikát: a lovageposzt és
a lovagregényt. Elsősorban francia és német nyelvű művek maradtak ránk a középkorból. A lovagi epika feltámasztotta és új fénybe
öltöztette a korábbi évszázadokból származó hősmondákat.➊
A vallásos-hazafias lovageszményt dicsőítik a Nagy Károly frank
uralkodó alakja köré csoportosuló hősi énekek. Közülük a legnevezetesebb a francia Roland-ének (12. század). Roland, a császár rokona,
a szaracénok ellen küzdve esik el árulás következtében a Pireneusok
hegyei között (778). Rolandnak csak híres kürtjébe kellene belefújnia,
hogy a császár segítséget hozva visszatérjen, de vitézi büszkeségében
erre nem hajlandó. Csak akkor fújja meg a kürtöt,
amikor már minden elveszett. Nagy Károly meghall➊ A lovagi irodalom leggazdagabb
ja a kürtszót, visszafordul seregével, de későn érforrása a kelta mondakincs volt.
kezik.
A keltákat, a Brit-szigetek őslakóit
az angolszász hódítók szorították
A költeményt már a keresztes hadjáratok lelkeseki ősi földjükről, s Wales (velsz) hedése hatja át, amely a harci kedvet a keresztény hit
gyei között és Bretagne (brötány)
szolgálatába állította. Hősei igazi lovagok: az Istenért,
sziklás öbleiben húzódtak meg.
a királyért és Franciaországért harcolnak.
A mítoszok többsége Artus (artusz)
király és a kerekasztal lovagjai köA 13. század folyamán osztrák és bajor földön is
rül kristályosodott ki.
számos költemény keletkezett, amely a lovagi eposz
A kelta mondák a 12. század folyamodorában ősi germán mondákat adott elő. A legjemán terjedtek át Bretagne-ból és
lentősebb ezek közül a Nibelung-ének (1200 körül);
Walesből francia és német nyelvterületre.
középpontjában Siegfried (szigfrid), a szép, ﬁatal, sárkányölő hős legyilkolása és özvegyének bosszúja áll.
A LOVAGI ÉS UDVARI IRODALOM EPIKÁJA
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TRISZTÁN ÉS IZOLDA
A középkor talán egyik leghíresebb lovagregénye, a Trisztán és Izolda kelta mondára
vezethető vissza.➊
Amikor Artus király trónra lépett, Cornwallban (kornval) Márk király uralkodott. Unokaöccse, Trisztán – „a szomorúság gyermeke” –
párbajban megöli a háromszáz cornwalli ﬁút és
háromszáz leányt követelő ír óriást, Morholtot,
de a küzdelemben a mérgezett lándzsától maga is halálos sebet kap. Csak abban az országban tudnák meggyógyítani, ahol a halálhozó
mérget a lándzsára kenték. A beteg Trisztán
magányosan hajóra száll, eljut az ír partokra,
s ott a királylány, Aranyhajú Izolda meg is gyógyítja. Bár kiderül, hogy ő volt Morholt gyilkosa,
a király megkegyelmez neki.
Hazatérése után Márk király követségbe küldi, hogy kérje meg számára feleségül a szép
Izoldát. Trisztán a pusztító sárkány legyőzése
után elhozza ugyan a királykisaszszonyt, de a
hajón – tévedésből – isznak az örök szerelem
italából, s ezzel megpecsételődik sorsuk. A fellángoló szenvedély ellen most már képtelenek
védekezni. Titkuk napvilágra kerül, Trisztánnak
menekülnie kell. Hiába vesz feleségül egy másik nőt, a Fehérkezű Izoldát, első és egyetlen szerelméhez hű marad. Amikor újra halálosan
megsebesül, őérte üzen. Felesége azonban féltékenységből félrevezeti a haldokló hőst: azt

➊ A monda legjelentősebb irodalmi feldolgozásai
francia nyelven Thomas töredékben fennmaradt
költeménye és Béroul (bérul) verses regénye
(mindkettő a 12. század második feléből). Gottfried von Strassburg (gotfrid fon straszburg) 1200
körül német nyelven verselte meg Trisztán és Izolda szomorú történetét. Ezeket összeolvasztva és
kiegészítve állította össze a maga modern nyelvű
prózai regényét a francia Joseph Bédier (zsozef
bedjé; 1864–1938) 1900-ban.

mondja, hogy a várt fehér vitorla helyett – ez
lett volna a közelgő Aranyhajú Izolda jeladása –
fekete vitorla lobog a hajón. Trisztán e hírre
meghal, szerelmese pedig követi a halálba.
A regényben az örök, a legyőzhetetlen szerelem játssza a főszerepet. Trisztán és Izolda szerelme mellett eltörpül a világ minden gondja,
semmivé foszlanak a vallási és a társadalmi kötöttségek: Izolda félrevezeti királyi férjét, Trisztán megtagadja a hűbérúr iránti lovagi kötelességét. Az egyéni boldogságért vívott küzdelemsorozat széttépi a feudális szokás- és
jogrend hálóját.
A Trisztán-regény még csodákkal, varázslatokkal magyarázza a szokatlan eseményeket:
a feledhetetlen, széttéphetetlen szerelmet a varázsitallal indokolja, a törvényes mértékkel mérve bűnös viszonyt istenítélettel, tüzesvas-próbával igyekszik szentesíteni. A kor felfogása
szerint ilyen szenvedély csak házasságon kívül
létezhet, hiszen a feudális házasság alapja nem
két ember őszinte szerelme volt.
A főhősök végzetes szerelmét
azonban csak mentegetni tudja a
regény, törvényesíteni nem. Ezért
szükségszerű a halálos kifejlet.
Márk király csak a halálban engedheti át Izoldát Trisztánnak:
megtiltja, hogy a sírokból kinövő,
összeölelkező virágokat levágják.

Márk király kilesi Trisztánt és Izoldát
Francia elefántcsont faragvány
(1310 körül)
Metropolitan Museum
of Art, New York
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ANONYMUS: GESTA HUNGARORUM
– A MAGYARORSZÁGI UDVARI EPIKA KEZDETEI
A magyar irodalom korai emlékei közül kiemelt fontosságúak
a geszták és a krónikák, hiszen ezek számolnak be a magyarság
korai történelméről. A sokszor egymás szövegére épülő történeti
műveknek köszönhetjük, hogy a szájhagyomány útján terjedő
ősköltészet és mondavilág egy része megőrződött, illetve
átörökítették a magyar lovagi kultúra emlékeit is. Hiszen a latinul író krónikások lejegyezték a regösök (igricek, jokulátorok)
énekeit, s felhasználták történeti műveikben, a gesztákban.
Anonymus➊ az első ránk maradt történeti mûben, a Gesta
Hungarorumban (geszta hungarórum; A magyarok cselekedetei;
13. század eleje) fölényes tudásgőggel utasítja el magától – mûve
„előszavában” – az írástudatlanok meséit és a regösök szószátyár
énekeit. Később mégis – mintegy mellékesen – megemlíti a kalandozásokról szólva:
■ „Háborúikat és egyes hőstetteiket, ha e lap írott betûinek nem akarjátok elhinni, higgyétek el a regösök csacsogó énekeinek meg a parasztok hamis meséinek, akik a magyarok vitézi tetteit és háborúit
mindmáig nem hagyják feledésbe menni. Azonban némelyek azt
mondják, hogy egészen Konstantinápolyig mentek ők, sőt Konstantinápoly aranykapuját is bevágta Botond a bárdjával. Mégis én, mivel ezt a históriaíróknak egyetlen könyvében sem találtam, hanem
csupán a parasztok hamis meséiből hallottam, azért jelen mûvembe nem akartam beírni.”

A geszta latin eredetű szó,
jelentése: ’viselt dolgok,
cselekedetek’. Középkori
egyházi, udvari epikus műfaj. Szerzője egy nép vagy
egy nemzetség, uralkodócsalád történetét mondja
el. A gesztaíró nem mindig
tart időrendet, fő célja,
hogy legitimálja (törvényessé tegye, hitelesítse)
az uralkodóház trónhoz való jogát, illetve egy nemzetség tiszteletet parancsoló származását igazolja.

➊ A leghíresebb gesztaíró
Anonymus (Névtelen), akinek személyét nem tudjuk pontosan beazonosítani: ő magát P-nek
mondott mesternek nevezi. Valószínűleg III. Béla
király nagy műveltségű
udvari krónikása volt.

• Pais Dezső fordítása

Anonymusnak ez a megjegyzése is ékes bizonyítéka annak, hogy a
13. század elején a mesék, mondák elevenen éltek a nép nyelvében.
Anonymus legfőbb szándéka az volt, hogy gesztájában megörökítse a
honfoglalást. De nem a hitelesség, hanem a képzelete vezeti az események leírásában. Kora előkelőinek őseit azonosítja a honfoglalás harcaiban dicsőséget szerzett vezérekkel. Igazolja az Árpád-ház jogát a magyar trónra, hiszen Álmos vezér ivadékainak nevezi őket. Ő ismerteti
Emese álmát, akinek megjelent a magyarok szent állata, a turulmadár,
jelezve, hogy dicső gyermeket fog szülni. Emese gyermeke Álmos,
akinek a családfáját a hun Attilától eredezteti a szerző: „…Álmos vezér,
Ügyek fia, Attila király nemzetségéből származik…”. Gesztája szerint a magyarok Szkítiából érkeztek a Kárpát-medencébe, és a szkíták első királyáról, Mágóg királyról kapták nevüket. Anonymus ismerteti a magyar
törzsek vérszerződését is.
A LOVAGI ÉS UDVARI IRODALOM EPIKÁJA
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FELADAT

Nézzetek utána, milyen hipotézisek vannak
Anonymus kilétét illetően! Nézd meg Ligeti Miklós Anonymus-szobrát, ami a Városligetben található! Milyen eszközökkel oldotta meg a művész azt a tényt, hogy modellje ismeretlen?

Ligeti Miklós: Anonymus (1903)

HÍRES GESZTÁINK ÉS KRÓNIKÁINK
Kézai Simon gesztája (Gesta Hungarorum)
a 13. század végén, 1283 körül keletkezett.
Művének újszerűsége, hogy a hun–magyar
rokonságot a két nép azonosságáig tágítja.
Munkájának első, nagyobbik részében a hun
históriát, Attila történetét meséli el, a honfoglalást pedig mint a hunok (magyarok) visszajövetelét írja le.➊
A hun–magyar azonosság elképzelését
veszik át későbbi történetíróink is. Kálti Márk
(14. század) gesztájának szövege az ún. Képes
Krónikában, ebben a 41 miniatúrával és 95 iniciáléval díszített, gazdag aranyozású kódexben maradt fenn. Sok ősi mondánk található
meg a Képes Krónika lapjain is, s ezek lettek
később a forrásai jelentős irodalmi alkotásoknak (pl. Arany János: Buda halála).
A magyar népköltészet kincseinek 19–20.
századi tudós összegyűjtésekor a tudósok találtak olyan ősréginek tűnő szövegeket, melyeknek sorai, szavai alig vagy már nem voltak
érthetők. Ilyenek például a regösénekek egyes
kifejezései.

A Képes Krónika címlapja (1360 körül)
Országos Széchényi Könyvtár, Budapest

➊ A hun mondakör kialakításában használhatta Kézai a 6. századi Jordanes krónikáját (A gótok eredete
és tettei), aki már említést tesz a csodaszarvasról, Isten kardjáról, Attila haláláról, hármas koporsójáról.
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A lovagi és udvari irodalom lírája
A lovagvilág jellegzetes szerelmi költészetének, a trubadúrlírának Délkelet-Franciaországban, Provence-ban (provansz) volt a bölcsője. A trubadúrok a latin nyelvből kialakult helyi nyelven, provanszálul énekeltek.
Minnesang (minnezáng) a német lovagi költészet neve.
A trubadúrok és a minnesängerek (minnezenger) költészete megadott témákat megszabott formában megéneklő stilizált művészet,
s az egyik legfőbb lovagi kötelességnek, az „úrnő” hódoló tiszteletének
költői megnyilvánulása. A hölgy, aki felé a költő sóhaja száll, magasabb
rendű lény. Ellenállhatatlan szépsége kényszeríti a dalnokot, hogy szerelmes legyen belé. A kiválasztott nő csak férjes asszony lehet, sohasem
leány. Házasság és szerelem nem egyeztethető össze ebben a lírában.
A kitartó lovagi hódolat jutalma esetleg az éjszakai titkos szerelmi találka, de a hajnal (latinul: alba) újra elszakítja a szeretőket egymástól.

A hajnali dalok,
az ún. albák úgy
keletkeztek, hogy
a szerelmes lovagot
a torony őre vagy
őrködő barátja dallal
figyelmeztette: közeledik a hajnal, a szerelmes órák vége.

WALTHER VON DER VOGELWEIDE
Igazán nagy költészet azonban csak akkor születik e korszakban,
amikor az eleven, személyes élmény és a közvetlen hang széttöri
a lovagi líra sablonos formuláit. Walther von der Vogelweide (valter
fon der fogelvájde; ?1170–?1230), a közép-felnémet irodalom legnagyobb lírikusa az első, aki igazán egyénivé tette a Minnesang
sokfelől fonódó szálait. Széles látóköre, színes egyénisége nem illett a rendi előítéletekkel terhelt lovagvilág szűk korlátai közé. Lírája hamarosan szétfeszítette a Minnesang kötelező sablonjait.
Egyéni hangú költeményeibe beleolvasztotta a népdal, a hajnali
dalok s a vágánsköltészet friss elemeit. Témái sokrétűsége, érzelmi gazdagsága, szemléletes nyelve s bravúros verselési készsége,
újszerű formai megoldásai révén a lovagi költészetet soha nem
látott magaslatra emelte.➊
Szerelmi lírájában nem az elérhetetlen úrnő után epekedik, hanem
kölcsönös, őszinte szerelemre vágyik. Azt teszi meg szíve úrnőjének,
aki viszontszereti őt. Így változtatja Vogelweide a Minnesang már-már
magasztos, aszketikus szerelmi felfogását természetes érzelmeket tartalmazó, derűs, kissé érzéki jellegű költészetté.
Verseiben rendszerint a természet a szerelmesek találkozásának színtere s egyben az érzelem hangulati háttere.

Walther von
der Vogelweide
Miniatúra a Manessekódexből (14. század)
Egyetemi Könyvtár,
Heidelberg

➊ Szerelmes versein kívül Vogelweide írt szatirikus-elmélkedő s politikai költeményeket is. II. Frigyes császár híveként a világcsászárságért, a Római Birodalom visszaállításának gondolatáért lelkesedett, merész támadásokat intézett a római pápa ellen, s elsiratta korának romlottságát.
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A hársfaágak csendes árnyán ■ Ma is frissnek ható, eleven kis versremek ez a helyzetdal. A virtuóz versforma s az ebből eredő megejtő
dallam csupa táncos jókedv, pajkos és pajzán vidámság. A közlésre vágyó
és mégis kibeszélhetetlen, titkolt élmény kettőssége, az ujjongó öröm és
ennek természetes rejtegetése a vers lírai tartalma. Egy kislány dalolja el
(a német eredeti személyes névmásaiból derül ez ki) az éjszakai szerelmi
találka, a beteljesült szerelem boldogságát. Legszívesebben világgá kiáltaná érzéseit, de a kötelező szemérem visszafogja ezt a vágyat. A vers kompozíciója is tudatos szerkesztőművészetre vall. Az első és az utolsó strófa – a csalogánymotívummal – körbeöleli, mintegy elrejti a titkolni kívánt
szerelmi élményt.

Ó jaj, hogy eltűnt minden… ■ Az elégiában
nemcsak az idősödő ember melankolikus panasza tör fel, hanem megszólal a közösségért
felelősséget érző művész keserűen bíráló
megdöbbenése is.
Maga a látható nyelv, a kettétört verssorok zaklatottságot, megrendültséget sugallnak. A tipográﬁai eszközökkel is elválasztott fél sorok jól követik a költemény legfőbb
szerkezeti elvét, az ellentétek egymásnak feszülő menetét.➊
Az évek, az idő hirtelen eltűnése úgy döbbenti rá a sivár jelenre az élettől búcsúzó embert, mintha álomból riadt volna fel a kijózanító valóságra. Az álom összemosódik „a boldog
és merész gyerekkor”-ral, az ifjúság reményeivel, a megszépített és megszépülő múlttal, az
ébredés pedig egy ismeretlen, idegen világba,
a jelenbe taszít. A régi, vonzó emlékek felidézése és ezek fájdalmas szétfoszlása párhuzamosan halad az első egység végéig, és ott kínzó zokogásba fullad.
De nem csupán az eltűnt ifjúság és a kiüresedett öregség természetes kontrasztjából fakad a panasz. Nemcsak az öreg ember sajátos
életérzése jelenik meg a versben: a világ minden szempontból valóban szomorúbb, bol-

dogtalanabb, üresebb lett. A jelenben „az ifjú
emberek élete” is „gondok közt remeg”, „senki
sem vidám”, „nincsen tánc, sem ének, gond
marta szerteszét”. Kietlen, örömtelen az élet, a
visszaemlékezés által is megszépített múlt értékei nincsenek már sehol. A csüggedt levertség legfeljebb a vallás tanításában talál vigaszt a lét szomorúságára: „Aki gyönyörben él
itt, mennyben lesz számüzött…”
A világ romlottságára, az életben uralkodó
visszásságokra a költő a lovagi eszményben,
a hitért való önfeláldozó harcban keresi az ellenszert. A befejező sorokban az a – reménytelen – vágy kap hangot: bárcsak részt vehetne a kereszt vitézeinek csatáiban, s ezzel
elnyerhetné az „üdvök koronáját”. A vallásos
hitben és a túlvilági jutalom elnyerésének reményében nyugszik meg a versen végigvonuló jajgató panasz:

■ Ha átkelhetnék én a szent
hadak hajóival,
a vízen zsoltárt zengenék
és már nem azt, hogy: jaj!
azt már sosem, hogy: jaj!
• Radnóti Miklós fordítása

➊ A legtöbb sor 7|6 osztású, jambikus lejtésű tizenhármas, melyben a harmadik versláb után egy csonka láb áll. A sor közepén így erős cezúra (metszet és szünet) keletkezik. Ezt a sorfajt szokták, nem egészen megalapozottan, nibelungizált alexandrinnak nevezni. Ez a sorfajta köszön vissza Radnóti Miklós
Erőltetett menet című versében.
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DANTE: ISTENI SZÍNJÁTÉK
Firenzei festő: Dante allegorikus portréja
(16. század vége)
National Gallery of Art, Washington

Dante Alighieri (aligiéri; 1265–1321) az egész
középkori európai irodalom legnagyobb költője, egyben tudósa, politikusa Firenzében született régi nemesi családban. Gyermekkorának
legnagyobb élménye, hogy kilencéves korában megpillantotta a nyolcesztendős Beatrice
(beatricse) Portinarit, s többé nem feledhette
el.➊ Amikor a ﬁatalasszony 24 éves korában
hirtelen meghalt (1290), Dante emléket állított
neki az Isteni színjátékban.
Bolognában egyetemi tanulmányokat folytatott. Családja rábeszélésére – valószínűleg
1293-ban – feleségül vette Gemma Donatit
(dzsemma), akitől több gyermeke született.
Olaszos szenvedéllyel vetette bele magát városa, „az Arno-parti Athén” pártküzdelmeibe. Firenze a középkori Itália egyik leggazdagabb
városa volt. Európa bankárának nevezték.
A 12–14. században a városállamokra töredezett Itáliát két nagy „párt” elkeseredett küzdelmei is megosztották. A guelfek (gvelfek)
– nagyobbrészt a polgárság tagjai – a pápát, az
egyházfő világi törekvéseit támogatták, a ghibellin (gibellin) párt viszont – amely főleg

nemesekből állt – a német-római császár hatalmától remélte Itália egységének megteremtését.
Dante ifjúsága idején a várost a guelfek irányították. Meggyőződéses guelfként Dante maga is bekapcsolódott
szülővárosa mozgalmas közéletébe.
1300-ban elérte a legnagyobb méltóságot: Firenze priorja (elöljárója) lett
(a hat prior kéthavonként váltotta egymást).➋
Igazságos és higgadt politikus volt,
igyekezett csökkenteni a fellángoló
ellentéteket. A guelfek ugyanis két
szárnyra szakadtak, fehérekre és feketékre. Dante megpróbálta védeni Firenze szabadságát a pápasággal szemben, s ezért a túlzó feketék távollétében tűzhalálra ítélték, házát
pedig lerombolták (1302). Soha nem térhetett
vissza szeretett szülőhelyére. Száműzetésben
telt további élete, s Ravennában halt meg
1321. szeptember 14-én.➌

➊ Beatricének szentelte Dante első költői művét, Az új életet (1294), ezt a verses-prózai
lírai „regényt”. A Dante által teremtett és
megálmodott Beatrice a földöntúli szépségnek, a lelki tisztaságnak és nemességnek,
a középkori vallás által ihletett tökéletességnek lett egy életen át vezérlő szimbóluma.
➋ Latinul írt prózai műveiben (A nép nyelvén
való ékesszólásról; Az egyeduralom) poétikai
és politikai nézeteit foglalta össze.
➌ A pápai bosszú elől elrejtett hamvait Ravenna sohasem volt hajlandó kiadni Firenzének,
bár szülővárosa szép síremléket állított neki
a Santa Croce- (szanta krócse) templomban.

DANTE: ISTENI SZÍNJÁTÉK
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A KÖZÉPKOR ENCIKLOPÉDIÁJA
Az új élet, az égi leánykához írott verseinek gyűjteménye lezárta Dante
ifjúságát. A költő a férﬁkor küszöbét egy nagy fogadalommal lépte át:
úgy fog írni Beatricéről, ahogyan még nőről nem írtak soha.
Ez a Beatricéhez méltóbb ének az Isteni színjáték, hiszen az ő dicsőségét is ünnepelte ebben a hatalmas költeményben. – Az 1307 és az 1320
közötti időt kell az Isteni színjáték keletkezési idejének tartanunk. Kitűnő magyar fordítását Babits Mihály készítette.
Dante „ﬁrenzei nyelven”, toszkánai nyelvjárásban írta meg Komédiáját,➊ s ezzel megteremtette az olasz irodalmi nyelvet. Azt az
„édes új stílust” emelte a nagy költészet magasába, amely korábban
csak az itáliai trubadúrlíra szerelmi témáit szolgálta.
Az Isteni színjátékot joggal nevezik a középkor enciklopédiájának: az
egész korszak szinte lexikálisan teljes tudástömegét foglalja magában.
Dante, a tudós beledolgozta művébe az akkori kultúra egész birodalmát
a természettudományok korabeli ismereteitől kezdve az antik ﬁlozóﬁán
át a középkori teológia nagyszabású összegezéséig. Mindezt a roppant
anyagbőséget Dante, a költő, saját lelkén átszűrve, egyéni élménnyé
avatva, egységes világképpé formálta, szigorú
an zárt, logikus művészi kompozícióba épíA mű eredeti címe: Komédia (Commedia).
tet
te, s tökéletesre csiszolt, csengő rímekkel
A középkori poétikák értelmezésének megfelelően Dante azért nevezte így költeményét, mert
könnyített lírai versformában adta elő. (Az
viszontagságosan kezdődik, de szerencsés megolasz szövegben csak tiszta rímek találhatók.)

enciklopédia: a tudomány egészét vagy
egy tudományág ismeretanyagát rendszerben
összefoglaló mű

➊

oldással ér véget, s a legváltozatosabb hangnemek – az alantastól a fenségesig – ötvöződnek
benne. Boccaccio csatolta a címhez az elragadtatott „isteni” (divina) jelzőt.

Dante és Vergilius. Iniciálé egy itáliai kódexből
(1440-es évek) The British Library, London
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TÉMA: TÚLVILÁGI LÁTOMÁS
A Komédia témája a lírai én túlvilági „utazása”. Nagyszabású vízió keretében járja be
a keresztény vallás túlvilági tartományait,
a Poklot, a Purgatóriumot és a Paradicsomot.
Dante, a mélyen vallásos ember saját maga és
az emberi nem boldogságát keresi. Azt az
allegorikus utat mutatja be, hogyan tisztulhat meg az emberi lélek a bűnöktől, hogyan juthat el a Poklon és a Purgatóriumon
keresztül a legfőbb jóhoz és tökéletességhez,
az Istenhez az égi Paradicsomba.
Az Isteni színjáték valójában egyedülálló
alkotás a világirodalomban, jóllehet a középkorban gyakoriak voltak a túlvilágot bemutató misztikus látomások. Műfaját – a korábban
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kialakult fogalmakkal – pontosan nem
Három rímmel összefogott háromsoros tercinákból fonóis lehet meghatározni. Különböző műdik össze a költemény úgy, hogy egy-egy strófa középső
nemek sajátosságai egyesülnek benne:
sora rímel a következő versszak első és harmadik sorával.
Rímképlete: aba – bcb – cdc és így tovább
tulajdonképpen epikus keretbe foglalt lírai, ﬁlozóﬁai költemény,
melyben – a sok párbeszéd, vita következtében – fontos szerepük van a drá➊ Dante Az új élet 29. fejezetében Beatrice haláláról írva
mai elemeknek is.
megjegyzi, hogy immár égi szerelmének „barátja volt
a kilences szám”, s „ez a szám végeredményben ő maA hatalmas, 14 233 sorból álló mű
ga”. Majd így folytatja: „…ezt a hölgyet a kilences azért
szerkezetében határozott rend uralkísérte, hogy megértesse miszerint ő maga is egy kilences
kodik. Száz énekből áll, s ez a száz
volt, azaz olyan csoda, mely csodának gyökere a csodáének úgy oszlik három nagy egységlatos Háromság.”
re (Pokol, Purgatórium, Paradicsom),
• Jékely Zoltán fordítása
hogy a bevezetésen kívül mindegyik
rész 33–33 (összesen tehát: 99) éneket
foglal magában. Az egyes másvilági birodalmak szintén háromszor három
részből épülnek fel: 9 körből, 9 gyűrűből (erkélyből) és 9 égből (szférából).
A hármas és a kilences számnak
misztikus értelme van: a 3 a Szentháromságra (Atya, Fiú, Szentlélek),
a 9 pedig Beatricére utal.➊
Dante és Beatrice. Miniatúra egy itáliai kódexből
Dante műve ugyan misztikus láto(1440-es évek) The British Library, London
más, mégis az egyes túlvilági tartományok – különösen a Pokol – konkrétnak tűnő, pontosan körülhatárolt, elképzelhető, „feltérképezhető” részei geocentrikus világkép:
a térnek. A geocentrikus világképnek megfelelően az Isteni színjátékban a Földet a világmindenség középpontjának
leírt hármas birodalom a Föld középpontján áthaladó függőleges világ- tekintő felfogás
tengely körül helyezkedik el. Ez a képzeletbeli tengely az északi féltekén
(itt található az élők által lakott szárazföld) Jeruzsálem városánál lép be
a föld alá, s a Pokol lefelé egyre szűkülő körei tölcsérszerűen veszik körül. A Pokol feneke egybeesik a Föld középpontjával. A túlsó, a déli félgömbön a világtengely keresztülhalad a tengerből kiemelkedő Purgatórium hegyének csonka kúpján (fennsíkján helyezkedik el a bibliai
Édenkert), majd pedig elhagyva a Földet az égi Paradicsom koncentrikus
köreinek középpontján át az ég legfelső csúcsán eljut ahhoz a trónushoz, ahol a mindenséget megteremtő istenség létezik.
Az Isteni színjáték egyúttal a legteljesebb emberi színjáték is:
a költőben földi gondok és szenvedélyek izzanak. A túlvilági tájakat
a 13. és a 14. századi Itália s a történelem emlékezetes szereplői népesítik be, Dante politikai meggyőződése szerint a Pokolban bűnhődve
vagy a Paradicsomban megdicsőülve.
DANTE: ISTENI SZÍNJÁTÉK
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AZ ELTÉVEDT EMBER
➊ A mű legelső
kommentátorai
(értelmezői)
között találjuk
Boccacciót.
Ő az első Danteéletrajz szerzője is.

Dante az erdőben és
találkozása Vergiliusszal.
Miniatúra egy itáliai
kódexből (1440-es évek)
The British Library,
London

Dante műve nehéz olvasmány, a maga korában is már tudós magyarázatokra szorult.➊ Különösen a Purgatórium és a Paradicsom megértése igényel nagy felkészültséget, a korabeli tudomány, mindenekelőtt
a teológia alapos ismeretét. A mai ember számára a legkönnyebben felfogható része a műnek a Pokol, bár ez is tele van a korabeli eseményekre való utalással, rejtett célzásokkal, allegorikus jelentéssel.
Az Isteni színjáték hőse az emberélet útjának felén, 35 éves korában
eltévedt az élet „nagy sötétlő erdejében”, ebben a sűrű, kusza, vad vadonban, mivel elvesztette s elhagyta Beatricét, a tökéletességet. Fel szeretne jutni az erény dombjára, de három allegorikus vadállat állja útját:
a kéjvágy foltos bőrű párduca, a gőg és az erőszak oroszlánja s a kapzsiság vézna, örökké éhes nőstényfarkasa.
A mennyei szerelmes, Beatrice, leszállt az égből a Pokol tornácára
megkérni a nagy római költőt, a középkorban csaknem szentként tisztelt Vergiliust, hogy legyen segítségére az utat tévesztett, sírva kesergő
léleknek. (Vergilius egyben a császárság képviselője is, az ókorban
ugyanis Augustus birodalmi céljait szolgálta.) Az Aeneis szerzője
kalauzolja végig a mű főszereplőjét a Poklon át. Ő lesz a kísérője a Purgatóriumban, a tisztulás
hegyének meredélyein. Vergilius
azonban csak a földi Paradicsomig kísérheti el. Itt már Beatrice veszi át az ő szerepét, s vezeti ezután
földi szerelmesét a mennyei Paradicsomba, az Isten látásáig.
Dante pontosan tudósít nemcsak az indulás időpontjáról (1300
nagycsütörtökének éjjele), hanem a túlvilágon való tartózkodás óráiról
és az égi Paradicsomba való megérkezésről (1300, húsvét hetének szerdája) is.

❷ A borzalmak láttán gyakran felzokogó
költőnek Vergilius feddőn magyarázza:

A POKOL

Itt akkor él a jóság, hogyha meghal;
jajgatni az ellen, mit Isten intéz,
lehet-e nagyobb bűn és bűnösebb jaj?
• Pokol XX. 28–30.
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A Pokol kapujának zord felirata Isten Hatalmát, az
ős Szeretet és a fő Okosság örök érvényességét hirdeti. A földi bűnök, gonoszságok itt nyerik el méltó büntetésüket, így ez a világ a földön megbomlott erkölcsi rend igazságos helyreállítását szolgálja.❷ Bár a Pokol tele
van szenvedéssel, a büntetés legelképesztőbb kínjaival, mégis a Szeretet
alkotása.
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A „kínnal telt hazában” sűrű köd, örökös alkony vagy fekete éjszaka
honol. Az iszonyat és a szenvedés ijesztő hangjai hallatszanak: sikolyok,
jajveszékelések, káromlások, s kibírhatatlan bűz terjeng. Meghalt bűnösök szenvednek itt, bár valódi testük fent, a földben maradt. De hogy
szenvedni tudjanak, Dante látszattesttel ruházza fel a lelkeket. Ez a
„test” mozog, érez, beszél. A halottak emlékeznek a múltra, és ismerik
a jövőt. A kárhozottaknak csak a jelenről nincs tudomásuk. Ezért is
ostromolják a legtöbben ámulattal a valódi testben közöttük járó embert hírekért: hazájuk s rokonaik sorsáról akarnak hallani.
A kárhozottak szenvedése – amelyről az Isteni színjátékban olvashatunk – csak átmeneti állapot. Az utolsó ítéletkor a lelkek újra egyesülnek valódi, feltámadt testükkel, s kínjaik akkor válnak örökké és még
teljesebbé.

A POKOL LAKÓI
A mű hőse elfojthatatlan
kíváncsisággal járja a kárhozottak birodalmát. Mindent tudni szeretne, tudásvágya örökös kérdésekkel árasztja el Vergiliust
is. Keresve kutatja a híres
embereket, de itt is a honvágy dolgozik benne: elsősorban honfitársaival,
„latinokkal” szeretne találkozni. Hírt akar vinni róluk
az élőknek, hogy figyelmeztesse földi kortársait a
bűnök riasztó következményeire. Elismeri ugyan
a büntetés jogosságát, Isten bölcs igazságát,
de gyakran mély részvétet, őszinte szánalmat,
megdöbbenést kelt szívében a sokfajta szenvedés, torkát olykor a sírás fojtogatja. Paolo és
Francesca (francseszka) történetét hallva például ájultan esik össze. A nagy emberekre
meghatott tisztelettel tekint. Ifjúkori mesterét, Brunetto Latinit mélyen meghajolva
üdvözli, a tűzesőben égő firenzeieket ölelni
szeretné, a hírnevet szerzettekkel illemtudóan
beszél, politikai ellenfeleit azonban megvetéssel sújtja. A ghibellinné lett Dante különösen a züllött, gonosz, kapzsi pápákat gyűlöli,

Gustave Doré: Illusztráció
A pokolhoz (1866)
Metropolitan Museum
of Art, New York

a VIII. kör 3. bugyrát szinte teljes egészében velük
tölti meg.
A Pokol lakói tisztában
vannak bűneik súlyosságával, egy részük szégyenkezik, átkozza és vádolja önmagát, ostobaságát. De vannak olyan lelkek is, kik büszkén és önérzettel viselik sorsukat, a
Pokolban sem adják fel
gőgjüket. Nem törtek meg, mintha tudomásul sem vennék a szenvedést. Farinata degli
Uberti (farináta delji uberti), a Firenzéből
száműzött nagy ghibellin vezér (1260-ban az
arbiai csatában döntő vereséget mért a guelf
Firenzére) például kiemelkedik lángoló sírjából.
Capaneus (kapaneusz), a Thébát ostromló
hét király egyike, ki annak idején Zeuszt káromolta, gőgösen mondja: „Ki élve voltam,
az vagyok ma halva!” A görög mitológiából ismert Jázon arcából is királyi fenség sugárzik,
„és nem sír, míg a többi kínban ázik”.
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A POKOL BEOSZTÁSA
Dante, a teológus tudásának „csalhatatlan”
mércéjével rangsorolja a bűnöket, és szabja ki
az értük járó szenvedéseket. Rend és hierarchia uralkodik a Pokolban is. A vétkek súlya
szerint helyezkednek el a Pokol egyre mélyebb köreiben a bűnösök aszerint, hogy milyen mértékben sértették meg az isteni és a
természeti törvényeket.
„Minden égben-gyűlölt bűn célja dőre bántás” – mondja Vergilius. A bűnöket kétféleképpen lehet elkövetni: csalárdsággal és erőszakkal. Mivel a csaláshoz csupán az ember
ért, az Úr jobban gyűlöli a csalókat, mint az
erőszaktevőket.➊ Bűn mindenfajta mértéktelenség is, de ez kevésbé bántja Istent, s éppen
ezért enyhébben bánik a mértéktelenekkel.
A bűnösök a következő öt nagy csoportra
oszthatók: mértéktelenek, eretnekek, erőszakosak, csalók és árulók.
A Pokol kapuja közelében, még az egyik
alvilági folyón, az Acheronon (akheron) innen
szenvednek a közönyösök, „mert őket a pokol
is szégyenelte: nem kellettek sem égnek, sem
pokolnak”.
I. kör ■ Az Acheronon túl – Charón (kharón),
a révész szállítja át a lelkeket a folyón – az I. körben, a Pokol „tornácán” kín nélküli fájdalomban
„lebegnek” azok, akiknek a szívében nem volt
semmi vétek, de mivel a kereszténység előtt születtek s nem voltak megkeresztelve, nem juthattak az égi Paradicsomba. Az ókor nagy költőivel
találkozik itt a vershős, s boldog, hogy Vergilius,
Homérosz, Horatius, Ovidius és Lucanus (lukánusz) beveszik maguk közé hatodiknak.
A tulajdonképpeni kárhozottak első nagy
csoportját a mértéktelenek alkotják, akik nem
tudták fékezni magukat szerelemben, ételben,

➊

A XI. énekben magyarázza el Vergilius – a
középkori teológia alapján – a mindent tudni akaró költőnek a bűnök természetét, az
egyes vétkek súlyosságát, a törvénysértés
fokát.
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italban, pénzben és indulatban. Négy kört töltenek meg (II–V.); az ő bűnük és büntetésük a legenyhébb a Pokolban.
II. kör ■ Itt szenvednek a szerelem bűnösei, kik
vétkeztek a húsban és kéjt kerestek – köztük
Paolo és Francesca –; a Pokol szörnyű szélviharában sohasem lelnek nyugalmat.
III. kör ■ Ez a kör a tivornyázóké, a torkosoké és
falánkoké; „vaskos jég, piszkos víz és hó pörög le”
rájuk, nyakig a piszkos vízben állnak.
IV. kör ■ A kört Plutusz (a görögöknél a gazdagság istene volt) őrzi. Ez a fösvények és uzsorások,
illetve a tékozlók helye; gomolygó csapatban
ütődnek egymáshoz és verődnek vissza, miközben kemény szavakkal vagdalkoznak, egymást
szidják.
V. kör ■ A Pokol V. körének bűnösei, a haragosok a Styx (sztix) „tavának” sáros vizében állva
ütik-verik egymást.
A Styx folyón túl – Flégiász szállítja át Vergiliust és a költemény hősét a túlsó partra – magasodnak Dis (disz) városának falai. Dante Lucifert,
a bukott angyalt azonosítja Disszel, az Alvilág
antik istenével. A falakon belül vezekelnek a súlyosabb bűnben vétkesek.
VI. kör ■ A kör eretnekei lángsírban égnek.
A szenvedésnek ezt a helyét a Flegeton, a vérfolyó választja el a Pokol mélyebb köreitől.
VII. kör ■ A kör három gyűrűje (alköre) az erőszaktevők örök bűnhődésének színhelye:
1. Forró vérpatakban nyögnek, akik vétkeztek
felebarátjaik, hozzátartozóik személye és birtoka ellen (gyilkosok, rablók, zsiványok). Ha
kiemelkednek a vérfolyóból, kentaurok nyilazzák őket.
2. Az eleven ligetben sötét színű fákká,
elvadult bokrokká lett szenvedők az öngyilkosok (önmagukkal szemben voltak erőszakosak). Hárpiák (a görög mitológiában Zeusz
szárnyas kutyái) legelik lombjukat: letört
ágaik lángolnak, véreznek, jajgatnak.
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3. Az istenkáromlók (Isten személyével szemben voltak erőszakoskodók) és az uzsorások,
a természetellenes kéjelgők (az Isten által teremtett természet törvényeit sértették meg)
meztelenül tűzesőben égnek, még a puszta
homok is lángol körülöttük.

A következő két mélyebb kör a csalók pokla.
Egy mély szakadék tátong a VII. és a VIII. kör között, s ez akadályozza a vándorok útját. Geryon,
a szörnyállat szállítja őket a mélybe. A bűnök
dantei hierarchiájában a csalásnak összesen
14 fokozata, változata van.

A Pokol keresztmetszete
Az ábra jól szemlélteti Dante elképzelése alapján az Alvilág beosztását, a bűnösök szenvedésének helyét,
egyúttal a bűnök hierarchiáját – rangsorát – is.
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VIII. kör ■ A kör tíz bugyrában, völgyében azok
a csalók bűnhődnek, akikben eleve nem lehet
megbízni.➊ Az egyre mélyebben elhelyezkedő
tíz bugyorban a következő csalók nyerték el
méltó büntetésüket:
1. kerítők, csábítók – meztelen testüket ördöghad ostorozza;
2. hízelgők – emberi ürülékben fulladoznak;
3. simóniákusok (akik pénzért árulják-vásárolják az egyházi méltóságokat) – a földbe fúrva egy lyukban fejjel lefelé szenvednek;
4. varázslók, jósok – kicsavart testtel (arcuk
a hátukat látja) zokogva könnyeznek;
5. nyerészkedők, sikkasztók – sűrű, forró szurokban főnek, s az ördögök vasvillával szorítják őket a bugyborékoló folyadékba;
6. képmutatók – ólomcsuklya és ólomcsuha
terhe alatt nyögve szenvednek, mozdulni is
alig tudnak;
7. rablók, tolvajok – hatalmas kígyótömegben
futkosnak meztelenül, s kígyók csomózzák
össze testüket;
8. rossz tanácsadók – tűzköpenyben lángokként lobognak;
9. viszályszítók – ördögök hasítják fel testüket,
sebük azonban összeforr, s újra szörnyű sebet vágnak rajtuk;
10. hamisítók (alkimisták, pénzhamisítók) –
rühes testüket örökké vakarják, körmükkel
tépik.

IX. kör ■ A gigászok kútja után következik
a Pokol legszűkebb köre. Itt gyötrődnek az árulók, akik a bennük bízókat csalták meg; a Cocitus
(kocitusz) folyó jegébe fagyva szenvednek. Mivel az árulásnak is vannak fokozatai, a IX. kör is
négy lejjebb és lejjebb elhelyezkedő alkörből áll:
1. Kaina: rokonaik, hozzátartozóik elárulóinak,
a testvérgyilkosoknak pokla;
2. Antenóra: a hazaárulók vezekelnek itt örök
időre;
3. Ptolomea: vendégeik elárulói bűnhődnek
ebben az alkörben;
4. Judecca (judekka): jótevőik elárulói kínlódnak itt.
A Pokol legmélyebb helyén, a Föld középpontjában áll félig jégbe fagyva Lucifer.
A legszebb angyal volt, most a legrútabb sátán,
mert fellázadt Isten ellen. Hatalmas bőrszárnyait verdesi, s az így keletkezett szélviharban fagyott be a Cocitus vize. Három feje van, s három
szájával zúzza-tépi a három legfőbb árulót. Leginkább Júdást gyötri, ki Jézust árulta el. Másik
két szájában szenved Brutus és Cassius (brutusz,
kassziusz), Julius Ceasar gyilkosai. A ghibellin
Dante a császárság árulóinak is ugyanazt
a büntetést mérte ki, mint Jézus elárulójának.
➊ Babits a VIII. kört – sajátos szóval – Rondabugyrodnak fordítja; az olasz eredetit inkább így lehetne visszaadni: Rondabugyrok.

Dante és Vergilius
találkozik a hamis
tanácsadókkal; Dante
és Vergilius találkozik
Odüsszeusszal és
Diomédésszel
Miniatúra egy itáliai
kódexből
(1440-es évek)
The British Library,
London
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PAOLO ÉS FRANCESCA
Dante az Isteni színjátékban a középkori vallás dogmái alapján szabja ki
a halottak túlvilági sorsát: az örök büntetést vagy az örök üdvösséget.
A Pokol köreiben a vándor többször is találkozik olyan bűnösökkel,
akik ugyan összeütközésbe kerültek a középkori felfogással, elbuktak,
elkárhoztak, mégsem tartja őket vétkesnek. Szánja sorsukat, sőt némelyiket hősként magasztalja.
A Pokol második köre fogadta magába a szerelem bűnöseit, kik
„vétkeztek a húsban”, házasságtörők voltak, kéjt kerestek (V. ének).
Már a reneszánsz értékrendjét mutatja, hogy a szerelem bűnöseit nem
ítéli el Dante. Különösen egy gerleként keringő pár vonja magára ﬁgyelmét. Most sem tudnak egymástól elszakadni, a szerelem itt is megőrizte bűvös hatalmát.
Francesca da Rimini meséli el tragikus végű szerelmüket. Férje ﬁvérével, Paolóval együtt olvasták a középkor egyik híres lovagregényét,
ami felgyújtotta bennük a vágyat. A férj azonban bosszút állt rajtuk,
s mindkettőjüket megölte. Ő most a testvérgyilkosok poklában, Kainában szenvedi méltó büntetését.

dogma: az egyház által
elfogadott és kihirdetett
hittétel

Gulácsy Lajos:
Paolo és Francesca (1903)
Szépművészeti Múzeum
– Magyar Nemzeti
Galéria, Budapest

TALÁLKOZÁS ODÜSSZEUSSZAL
Odüsszeusszal a VIII. kör 8. bugyrában, a rossz, hamis tanácsadók között találkozik a pokoljáró utas (XXVI. ének). Odüsszeusz bűnét meg
sem említi: benne a világot megismerni vágyó hőst, a tudás és a haladás
bajnokát csodálja.
A vándor ismeri a homéroszi eposz hősének tetteit, kalandos hányódását a tengeren egészen addig, míg hazatért Ithakába. De most életének további sorsa és halála érdekli. Szinte esdekelve kéri kísérőjét,
engedje meg, hogy beszélhessen vele. Vergilius maga szólítja meg
– görögül – a lobogó tűzben égő Odüsszeuszt, nem engedi utasát
megszólalni, nehogy olasz nyelvéért a görög megvesse.

Odüsszeusz bűne:
Trója elfoglalása a faló
segítségével

FELADATOK

1. Mi a véleményed, miért Vergilius kalauzolhatja Dantét?
2. Olvasd el Paolo és Francesca jelenetét! Mit olvasott a két szereplő? Miért mondhatjuk, hogy
itt a szöveg tükröt tart önmagának!
3. A középkori embereszménnyel szemben Dante Odüsszeusz alakjában egy új embereszményt
fogalmazott meg. A szöveg alapján fejtsd ki, milyen tulajdonságokkal rendelkezik ez az új
ember, s milyen eszményt testesít meg!
4. A lángnyelvben bűnhődő lelkek az utazó szerint olyanok, mint az esti búzamezőben világító
szentjánosbogarak. Gondolkodj el azon, mi lehet a hasonlat képi, gondolati alapja!
5. Dante is és Odüsszeusz is utazó. Mi a különbség a két utazó céljában?

DANTE: ISTENI SZÍNJÁTÉK
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A KÖZÉPKOR VILÁGI IRODALMA
A középkori irodalom világi lírája
klerikusok: papi tanulmányokat folytató, de
azokat be nem fejező
emberek
deklasszált: eredeti társadalmi csoportjából
kiesett és hátrányosabb
körülmények közé jutott
személy
„Naso pápa”:
Publius Ovidius Naso

VÁGÁNSKÖLTÉSZET
A 12–13. században élte virágkorát a világi lírának egy harsányabb hangú
ága, az értelmiség egyik különös csoportjának, a művelt, városi vándordiákoknak, azaz a vágánsoknak (vándorlók, tekergők) vagy
goliard-oknak a költészete. Lázadó poézis ez: minden hangja az egyéniség és az ösztönök szabad kibontakozásáért száll síkra a feudális kötöttségekkel és az egyházi világnézet túlzásaival szemben. Művelői szinte valamennyien vándorok: Európa nagy egyetemein tanuló diákok, szegény
klerikusok, kóbor lovagok és szökött papok, szerzetesek. Tipikus képviselői annak a kornak, mely a városok kialakulásával szétrobbantja a feudális kereteket, s az országutakra űzi a deklasszáltakat, a vakmerőket és a
szerencsétleneket, hogy ismét összegyűjtse őket az útkereszteződéseknél,
vagyis a városokban. Hírneves költők és névtelen poéták vannak köztük.
Költeményeikben keserű indulattal ostorozzák a középkori társadalmi
rend mindhárom képviselőjét: a papot, a nemest és a parasztot. Haragjuk
a pénz hatalma és ereje ellen megragadó sorokban jut kifejezésre. Nem ismernek születési nemességet, csak virtuson alapulót, és lenéznek mindenkit, aki műveletlen. Pápa- és Róma-ellenes beállítottságuk a pápa világi hatalmát elítélő, itáliai ghibellinekkel kapcsolja össze őket. Legfőbb témájuk
mégis az életöröm hirdetése, a tavasz, a bor és a szerelem dicsérete, az
ifjúság magasztalása. Az antik költők közül a szerelmi csábításról tankölteményt író „Naso pápát” tisztelik legjobban. A szerelmi versek azonban
vágyakozásukban, bánatukban és örömükben is kollektív jellegűek, még
hiányzik belőlük a későbbi (itáliai) reneszánsz szerelmi dalciklusainak hallatlan gazdagsága, érzelmi ﬁnomsága.
A főleg latinul írt versek rendkívül változatos formájú, többször refrénnel is ellátott, rímes alkotások; gyakran a himnuszok ritmusára és
dallamára komponálták őket.
Carmina Burana ■ A leghíresebb gyűjtemény, a 13. századból való
Carmina Burana (kármina burána), több mint kétszáz latin nyelvű diákéneket tartalmaz. (A kódexet 1803-ban fedezték fel az egykori,
benediktbeuerni bencés kolostorban – innen a Burana jelző.) Valószínűsíthetjük, hogy nem egyszerűen őrizték, inkább rejtegették a
gyűjteményt a benne található szövegek világias, sokszor egyházellenes
vagy éppen nyíltan erotikus szemlélete miatt. A 19. század közepén
nyomtatták ki először a Carmina Buranát, címét magyarra beureni
énekekként fordíthatjuk.
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Bár a versek témában és műfajban eltérőek, abban azonban megegyeznek, hogy névtelen íróik a középkori mindennapokat nem a szent és magasztos oldaláról mutatják
be. A versek tanúsága szerint nem vetik meg sem a kockát,
sem a kocsmát, s egyáltalán nem élnek aszkétaéletet.
A versek között van bordal, tavaszköszöntő, társadalmi hibákat ostorozó mű. Olyan is bőven akad, amelyben az egyházi szokások kerülnek pellengérre, még akkor is, ha a
szerzők tudják, hogy ezeket (pl. a gyónás) jó lenne a saját lelki üdvösségük miatt komolyan venni. De a vidámság, az
ifjúság felhőtlen jókedve a komoly gondolatokat felülírja.
A Carmina Burana egyik legismertebb és ma is népszerű
darabja, a Gaudeamus igitur… kezdetű diáknóta is. Carl Orff
(1895–1982) német zeneszerző a középkori dallamvilág felhasználásával modern zenei kompozíciót alkotott a Carmina
Burana szövegeire.

Jean Fouquet: Isten keze megvédi
a híveket a démonoktól (1460 körül)
Metropolitan Museum of Art, New York

François Villon
ÉLETPÁLYÁJA
François Villon (franszoá vijjon; 1431–?1463)
életének sok-sok részlete homályban maradt,
a legpontosabb adatokat – a versek néhány
utalásán kívül – törvényszéki és rendőrségi okiratok, feljegyzések, börtönakták őrizték meg.
Valószínűleg 1431-ben született Párizsban,
ugyanabban az évben, amikor az angolok
Rouen (ruan) régi piacterén máglyán égették
meg Jeanne d’Arcot (zsan dark; 1412–1431),
a francia felszabadító háború hősét. (A katolikus egyház 1920-ban szentté avatta: Szent
Johanna.)
Az ún. „százéves háború” (1339–1453)
Anglia és Franciaország között nyomorba,
erkölcsi pusztulásba süllyesztette a francia
földet. Nem ﬁzetett katonák rablócsapatai,
a „Nyúzók”, majd a „Kagylósok” szervezett
bandái dúltak, pusztítottak, raboltak, gyilkoltak mindenütt. Éhínség és járványok szedték
áldozataikat.
Villon szülei szegények voltak, édesanyja
– mint neki írt szép balladájából kitűnik – egy-

szerű, írástudatlan asszony volt. Az apa korai
halála miatt az árván maradt hét-nyolc éves
ﬁút állítólagos anyai nagybátyja, Guillaume de
Villon (gijom dö vijjon), egy Párizsban élő pap
és jogtudós fogadta magához, akit Villon apjánál is többre tartott (77. oktáva), gyengéd szeretettel nevelte. Maga oktatta a betűvetésre, iskoláztatta, s tekintélyével, összeköttetéseivel
néha meg is mentette a kisebb-nagyobb büntetésektől.
Tizenkét éves korában (1443) beiratkozott
az egyetemre. 1449-ben Villon bakkalaureus
lett. (A baccalaureatus olyasféle, mint a mai
„érettségi”.) 1452-ben már magiszter, a „művészetek mestere” lett. Ez az alacsonyabb fokozatú oklevél lehetőséget adott neki tanulmányai folytatására a Sorbonne jogi vagy
teológiai karán. Villon nem szerzett magasabb
egyetemi diplomát, bár tanulmányai folytatásáról végleg sohasem mondott le, hiszen
1461-ben, A Nagy Testamentum írásakor is
„diáknak” nevezte magát.
1452 körül Párizsban kb. 18 ezer diák élt,
s ezek egy része tanulás helyett – gyakran ta-

FRANÇOIS VILLON
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náraikkal együtt – mulatozott, tivornyázott.➊
Villont is elkapta a szabadság, a bor, a rossz társaság, a nők mámora: részt vett társai csínyeiben, gaztetteiben. Betörés és lopás miatt többször bebörtönözték.
1455. június 5-én verekedés közben önvédelemből halálosan megsebesített egy részeg
papot, aki pár nap múlva belehalt sérülésébe.
Villon a törvény elől menekülve elhagyta
Párizst. Ezzel kezdődött meg csavargó élete.
1456 januárjában pártfogóinak közbenjárására
visszatérhetett a fővárosba nagybátyjához,
édesanyjához. A megrettent Villon őszintén
megbánta bűneit, és ismét járni kezdett az
egyetemre. Hamarosan jelentkeztek azonban
az újak mellett a régi cimborák is, s a költő
visszacsúszott előbbi életébe.➋
1456-ban kirabolták a navarrai kollégiumot, ahol az egyetem teológiai fakultásának
pénzét vasládákban őrizték. Villonnak újra menekülnie kellett. 1456 végétől 1461 őszéig volt
erdők, mezők, országutak vándora, börtönök
lakója. Valószínűleg rablásokból, tolvajlásokból tarthatta fenn magát. Az ágrólszakadt, csavargó poéta egy, talán két ízben is vendége
volt Blois-ban (bloá) Charles d’Orléans (sarl dorleán; 1394–1465) hercegnek, a trubadúrlíra
utolsó jelentős költőjének, aki anyagilag is támogatta őt. Tény viszont, hogy részt vett (talán 1458-ban) a blois-i palotában rendezett
költői versenyen. Ennek témáját a herceg-költő jelölte ki: „Szomjan halok a forrás vize mellett…” Villon balladája – Ellentétek (Szabó Lőrinc ford.), illetve Villon éneke a Blois-ban
hirdetett költői versenyre (Mészöly Dezső ford.)
– fennmaradt a herceg kéziratos gyűjteményében.

A legsúlyosabb helyzetbe 1461 nyarán került: megint rab Meung-sur-Loire-ban (mön sür
loár). Az orléans-i püspök kegyszerlopás gyanújával vettette egy pincebörtönbe, s hónapokon át vasban és kenyéren-vízen tartotta.
A szörnyű tömlöc aláásta egészségét, testbenlélekben megrendítette.
A szerencsés véletlen ismét megmentette:
az új király, XI. Lajos bejárta országát, és 1461.
október 2-án Meungbe érkezve szokás szerint
kegyelmet adott néhány rabnak, köztük Villonnak.
A megkínzott költő hazatért Párizsba. Kijózanodva, keserűen, mérlegre téve addigi életét
elkezdte írni halhatatlan alkotását, A Nagy Testamentumot (1461). Egy esztendeig tartott békés, nyugodt, munkás élete. 1462. november
2-án lopás gyanúja miatt újra börtönbe került,
nagybátyja kezessége révén azonban öt nap
múlva szabadon engedték. Még ugyanebben
az évben hetyke, kötekedő barátaival együtt
egy jelentéktelen utcai verekedésbe keveredett, s újra letartóztatták – csaknem ártatlanul.
A hatóság most már irgalmatlan volt: mint
visszaeső, rovott múltú embert „kötélre és
megfojtásra” ítélték. A megdöbbent Villon fellebbezést nyújtott be a parlamenthez, s ekkor
írta a börtönben nagy vezeklő balladáját
(Gyász-irat, melyet maga s társai számára szerzett a költő, mialatt fölakasztásukat várták –
Illyés Gyula ford.). Ebben már a túlvilágról tekint vissza, s az emberek imájáért könyörög az
Ég irgalmában reménykedve.
1463. január 8-án elhagyta anyját, nagybátyját, Párizst. Több adat nincs róla. Minden
valószínűség szerint megrokkant egészségével
nem élhetett sokáig, hamar elérhette a halál.

➊ A hosszú háború alatt a megtépázott Párizsban a Sorbonne is lezüllött. A „magisterek” elvégezték ugyan
a hét szabad művészet stúdiumait, de műveltségük nemigen lehetett alapos, elmélyült. Nyomtatott
(tan)könyvek híján ismereteiket a rendszertelenül megtartott és látogatott előadásokból szerezték. Ez
a tudás a klasszikus és a középkori latin nyelv, a Biblia ismeretéből, görög–latin mitológiai történetekből,
régi filozófusok idézetként elsajátított tanításaiból, Vergilius-, Ovidius-citátumokból állhatott.
➋ A Sorbonne – az egyetemi autonómia miatt is – banditák menedéke és búvóhelye lett. Az egyházi irányítás alatt álló egyetem és a világi hatóságok közt is minduntalan kiújultak a viszályok, s az egyetem
több ízben is a diákok oldalára állt.
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A Nagy Testamentum
Villon költészetének legfontosabb alkotása
A rondó a 15. században kialakult refrénes versA Nagy Testamentum (1461). Afféle összefogforma; általában 12–15 soros. Két rímre épül, s az
laló mű: belevette minden valamirevaló ko1. sor első szava (vagy ritkán az egész sor) a vers
rábbi versét is. 173 oktávából áll. Ezek közé
közepén és végén refrénként ismétlődik.
ékelődik 15 ballada meg néhány más jellegű
költemény (egy panasz, három rondó, egy tanítás, egy dal, egy sírfelirat).
Az oktáva nyolc sorból álló versszak; az egyes soMost nem az utazás vagy a szerelmi bánat
rok – a rímekhez igazodva – 8-9 szótagból állnak.
indítja végrendelkezésre, mint a Hagyatékban,
Rímképlete: a b a b b c b c.
hanem a börtönben szerzett betegsége, a ﬁatalság vége, az a teljes megrendültség és tisztánlátás, mely általában a halál közelségében éri utol az embereket. Villon viszont csak 30 éves, még nem érte el az emberélet útjának felét
sem, mégis végrendeletet készít. A mű alaphangulatát a visszatekintés
határozza meg. A költő mintegy a halál küszöbén szólal meg, s aki a
halálra készül, őszintén beszélhet. „Csupa cinikus és zokogó vallomás”
a Testamentum – jegyzi meg Babits Mihály. Villont önvád gyötri, lelkiismerete furdalja elhibázott életéért. Elmondja, meggyónja mindazt, amit Ifj. Hans Holbein:
önmagáról tud és érez – olykor kíméletlenül éles megvilágításban, de A császár. A Haláltánc
sorozatból (1522–1526)
egyben melankóliával és meghatottsággal. Így válik ez a mű lírai ön- Rijksmuseum,
életrajzzá, megrendítő lírai elmélkedéssé, vallomássá.
Amszterdam
A Testamentum körülbelül egyharmada
(1–69. oktáva), a közbeszőtt balladákkal, nem
is annyira végrendelet, mint inkább annak
megokolása, hangulati előkészítése, kicsapongó, züllött életének mentegetése. Töredelmes bűnbánattal vall élete kisiklásáról, de
ezért a felelősséget részben a körülményekre
hárítja: a meggondolatlan, éretlen ifjúkorra,
az éhező szegénységre, a gazdagok szívtelenségére. Diomedes meséjével (17–21.) is azt próbálja igazolni, hogy a szegényeket csak sanyarú helyzetük, a szükség kényszeríti
bűnre: a kalóz és a császár között a különbség csupán annyi, hogy az egyik egy nagyobbacska csónakkal, a másik egész hajóhaddal
rabol.
A költeményben jelentős szerepet játszik
– mint általában a középkor művészetében –
a halál, az élet gyors mulandóságának tudata. Háborúk, járványok, rablóbandák,
FRANÇOIS
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nyilvános kivégzések tették ekkor köznapi látvánnyá a halált (az akasztottak napokig függtek a bitófákon). Sok volt a halott, zsúfoltak a temetők. Villon is részletesen foglalkozik ezzel a témakörrel. Először saját ifjúságát zokogja el (22–28.), majd régi cimboráit idézi. Egyesek
jómódú papok, szerzetesek lettek, mások már a dermedt föld alatt feküsznek, s emlékük füst és pára lett (29–34.). Hat versszak valódi haláltáncének (36–41.). Ebben mértéktartóan, kerülve a hatásvadászó
részleteket, villantja fel a tanulságot: „Mindenkit elvisz a halál.” Egyedül
a gyönyörű női test iszonyatos látványát részletezi már-már naturalisztikus módon (41.):
■ A sápadt halál szele rázza,
Orra megnyúl, ere feszűl,
Nyaka duzzad, lehull az álla,
Csukló és izom merevűl.
Ó, női hús, te gyönyörű,
Te édes, sima, drága test,
Ez vár rád, hogy végre kihűlj?
Ez. – Vagy szállj égbe egyenest!
• Szabó Lőrinc fordítása

A ﬁatalság, a szépség s minden földi érték törvényszerű elenyészéséről szólnak könnyező meghatódottsággal a közbeiktatott balladák is.
Közülük leghíresebb, szívéhez legközelebb álló a tűnt idők asszonyairól írt szomorú vers (Ballada tűnt idők asszonyairól). Antik hölgyek, emlékezetes kurtizánok közt említi a szerencsétlen sorsú Héloïse-t (eloiz)
és Szent Johannát, kit „élve tűzbe vitt az angol bakó”.➊

➊ A vers szállóigévé
lett refrénje
Szabó Lőrinc
fordításában:
„No de hol van
a tavalyi hó?”

A haláltánc (danse macabre – dansz makábr),
ez a 14. században keletkezett középkori műfaj képekben és költeményekben figyelmeztette az élőket
a fenyegető elmúlás közelségére, társadalmi rangokat, vagyonokat, életkorokat semmibe vevő könyörtelenségére: a halál egy utolsó táncra hív s magával
ragad mindenkit. A társadalmi egyenlőtlenségért
a halálban való egyenlőség nyújtott kárpótlást.

Michael Wolgemut műhelye: Haláltánc (1493)
Rijksmuseum, Amszterdam
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Ma már furcsának tűnhet, de a temetők akkoriban afféle közkertek, sétakertek voltak. Az emberek vidáman járkáltak a csontok között, kereskedők kínálták áruikat, az utcalányok pedig magukat. A temető falait haláltáncképek és versek díszítették. A leghíresebb párizsi sírkertben, az
Aprószentek-temetőben egymás fölé temetkeztek, s az új sírokban talált emberi csontok, koponyák halomba rakva álltak – közszemlére kitéve – a temető falai mentén. Villon maga is gyakran láthatta ezt. A 149. oktávában írja:
Ha szemlélem a hullaházban
A koponyák dúlt tömegét:
Hogy tanácsúr volt-e korábban
Vagy kincstárőr, vagy mind cseléd
E sok ember: annak jelét
Már nem mutatja semmi nyom;
Ki püspök és ki úri nép,
Azt megmondani nem tudom. (Szabó Lőrinc fordítása)

A 70. oktávával kezdődik a tulajdonképpeni testamentum. Betegágya mellé ülteti íródeákját, Frémint (fremen), s elkezdi diktálni végrendeletét. A Szentháromsághoz intézett könyörgő imában az a mélységes
hit és remény kap hangot, hogy ő, a kocsmatöltelék, a bűnbánat és az
isteni irgalom révén megmenekülhet az örök kárhozattól. Árva lelkét
az Istennek ajánlja, porból lett testét a Földanyának hagyja, könyvtárát
nevelőapjára testálja. Édesanyjának egy gyönyörű balladát küld, hogy
imádkozhassék Miasszonyunkhoz.

A strófák elején álló
item latin szó; jelentése: ´hasonlóképpen´;
a végrendeletek felsoroló részének hagyományos kifejezése.

A Testamentum további oktáváiban Villon ironikus-szatirikus módon, a diákos tréfálkozás
hangnemében (olykor tolvajnyelvi szavakat is
használva) végrendelkezik – a semmiről. Testál
jobbra-balra, barátai, ellenségei közt osztja szét
„adományait”: házat és kertet, kocsmacégéreket
és éjjeliedényét, sisakot és lándzsát, a vakoknak
okulárét (kifogyhatatlan az ötletekben) s gyakran
válogatott gorombaságokat. A sok ismeretlen név
(a legtöbbjét ugyan már megfejtették), a homályos, rejtvényszerű célzások, aktuális vonatkozások a hagyatékozó szakaszok megértését megnehezíthetik, de a burkolt utalások ellenére is
élvezetes olvasmány A Nagy Testamentumnak ez a
hosszabb, kétharmadnyi része.
Ifj. Hans Holbein: A hölgy
A Haláltánc sorozatból (1522–1526)
Cleveland Museum of Art, Cleveland

FRANÇOIS VILLON
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Balladák
A Nagy Testamentum legértékesebb, a mai olvasóhoz legközelebb álló alkotásai az ún. balladák.
Ennek a 15 költeménynek s a többi betétversnek
eredetileg nem volt „címe”; ezeket a későbbi kiadások, kiadók, illetve a fordítók adták.➊
Az egyszerű balladák jellemzője, hogy a három
(8–10 soros) versszakot ugyanaz a három rím
rendszerint azonos rímrendszerrel fűzi-fonja
egységbe (Nemes Nagy Ágnes: „fonatos rímelés”).
Rímképlete a legtöbbször mindhárom szakaszA ballada szónak az irodalomelméletben
ban: a b a b b c b c. A negyedik strófa az ún. ajánvan egy másik jelentése is: drámai feszültlás (4–6 soros), a ballada záró része; rímképlete:
ségű, szaggatott menetű, rövid, általában
b c b c. Rendszerint Herceg, Fejedelem megszólítástragikus tárgyú verses kisepikai műfaj, párbeszédes és lírai elemekkel.
sal kezdődik. Ez minden bizonnyal arra utal,
hogy a nagyúri udvaroknál rendezett ünnepélyes
költői versenyeken a költő – az udvari illemsza➊ A Nagy Testabályok szerint – a herceghez intézte befejező szavait. Mind a négy versmentum teljes
szak azonos sorral, refrénnel zárul, amely sűrítve foglalja össze a
szövegét
ballada mondanivalójának lényegét. A sorkezdő betűk (versfők, akroszVas István és
Mészöly Dezső is
tichon) függőlegesen lefelé olvasva a szerző vagy más személy nevét adlefordította. Néphatják (pl. VILLON, MARTHE, FRANÇOIS). A kettős balladának
szerűek Faludy
többnyire nincs ajánlása.
György VillonVillon sokféle hangszeren, sokféle húron játszik balladáiban: ezek
átköltései is.
témájukban, hangnemükben, hangulatukban rendkívül különbözőek.
Az az ima, melyet a költő készített írástudatlan, idős édesanyja számára, a mély meghatódottság, az őszinte vallásosság, a naiv áhítat hangján szól egyes szám első személyben: a középkori Mária-himnuszok
tiszta szólamai csendülnek fel benne (Ballada, melyet édesanyja kérésére
készített a költő, hogy imádkozhassék Miasszonyunkhoz – Illyés Gyula fordítása.)
A provanszál eredetű ballada (pontosabban:
ballade – ’ballád’) Villon idejében táncdalt,
egy bizonyos műformát jelentett (elnevezése az olasz ballare: „táncolni” igéből ered).
A 13. századtól virágzó provanszál, francia,
olasz, spanyol ballada elnevezésnek pusztán
verstani, formai jelentése volt. Terjedelmük
alapján szokás megkülönböztetni a rövidebb, négy versszakos egyszerű balladákat
és a hat strófából álló kettős balladákat.

➋

Jó tanítás balladája a rossz életűeknek ■ A mű „címe” megtévesztő, hiszen a vers éppen arról szól, hogy semmiféle jó tanítással nem
váltható meg a világ.➋ Villon kissé cinikusan ismét
li a vissza-visszatérő refrénben, hogy akár tiszA mondatok nem felszólító, hanem
megengedő mondatok. Villon nem gaztességes, akár tisztességtelen valaki, pénzét mintettek elkövetésére buzdít, csupán
denki borra és leányra veri el. Az egyes szakaszok
keserű élettapasztalatait foglalja össze.
a pénz megszerzésének, a „keresetnek” különböző
A mondatok tehát így értendők:
lehetőségeit sorolják fel. Az első strófában csupa
Rabolj, lopj, fosztogass bár,
olyan visszataszító bűncselekményt említ (papok
hiába, nem tehetsz semmit.
által árult bűnbocsátó cédula, csalás, pénzhamisí208
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tás, rablás, lopás, fosztogatás), amelyek egyikében-másikában maga is
részt vett. A második versszakban a pénzszerzés kevésbé elítélhető alkalmai, módszerei fordulnak elő. A vásári komédiás, a költő, színész,
énekes, himnuszszerző „művészi” tevékenységét vaskos öniróniával
egy szinten említi a szerencsejátékokkal. A harmadik strófában a klerikusok által lenézett durva paraszti munkáról van szó: az így szerzett
jövedelemhez becsületes úton jut ugyan az ember, de a következmény
ugyanaz. A bor és a szerelem tűnik az életet irányító legfőbb értéknek
e ballada szerint: mindenki útja a züllésbe torkollik. Papok és hamiskártyások, csalók, rablók, tolvajok, énekesek,
költők és szerencsejátékosok, parasztok és iparo➊ A meghökkentő és ironikus őszinteség, a
valóságot megszépítő hazugságokkal való
sok sorsa villan fel a strófák egymásra torlódó
szembefordulás, mindenféle képmutatás
halmozásában, szinte ott kavarog a versben az
megtagadása Villon legvonzóbb erénye,
egész középkor végi világ.➊ Minden ember kö20. századi reneszánszának egyik titka.
zös sorsa és szándéka – társadalmi hierarchiától
Művészete önmagában tárja fel a középkor kétarcúságát, bonyolult ellentmondáfüggetlenül – az újabb és újabb gyönyörök hajsosságát.
szolása. S mindez addig tart, míg „pórul nem
jár” az ember – ﬁgyelmeztet a ballada Ajánlása –,
míg a halál véget nem vet az életnek. Kijózanítani csak a halál, illetve a halál közelsége képes
az esendő embert. Erről szól a balladát követő
146. oktáva is:
■ Cimborák, a kéj, a tivornya
Testet gyújt és lelket aszal.
De rút lesz, de fekete, ronda
Az ember, mikor belehal!
Kerüljétek, gyilkos e baj;
Irtsátok hát az erejét,
Tudván – Krisztusom! – hogy hamar
Fejetekre kondúl a vég.
• Szabó Lőrinc fordítása

A Jó tanításból, de az egész A Nagy Testamentumból is az a sajátos meggyőződés, világkép bontakozik ki, hogy az ember tehetetlen, védtelen a
kísértésekkel szemben – különösen ﬁatalkorában –, szükségszerűen visszazuhan a bűnbe.
Ezért Villon az isteni szánalomban talál csak menedéket, az isteni könyörülettől, irgalomtól várja
a feloldozást.

Ifj. Hans Holbein: A gazdag ember
A Haláltánc sorozatból (1522–1526)
Cleveland Museum of Art, Cleveland

FRANÇOIS VILLON
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➊

Záróballada ■ A Testamentum végén álló Záróballada úgy szól egyes
szám harmadik személyben a „szegény Villon”-ról, mint aki már halott,
befejezte életét, lezárta testamentuma lapjait. A halállal való játék, „komázás” félelmet, borzongást kelt, de a verset indító gyászos hangulat
komorságát egy groteszk fordulat komikumba váltja át: élete utolsó
perceiben is „Ámor vad fulánkja kínozta, marta, szúrta, vájta”, s így lett
a „szerelem mártírja”. Az Ajánlás tovább oldja a gyászos hangulatot, hiszen a vers hőse borral búcsúzott a földtől: „jó burVillontól fennmaradt még 11 olyan
gundit szívott magába” (Szabó Lőrinc); „megitta még vöballada, amelyet kizárólag a kor neherösborát” (Vas István); „sötét borát fölhajtja játszva”
zen felfejthető tolvajnyelvén (argó) írt
(Mészöly Dezső). A bor és a szerelem motívuma
meg. Ezeket Mészöly Dezső fordította
je
lenik meg itt is, mint oly sok versében, s játékosle magyarra
ironikus módon azt sejteti, mintha életének ez lett
volna legfőbb tartalma, célja.➊
Villonból sohasem halt ki a tiszta, nemes élet utáni vágyakozás. Olykor megrázó erővel tör fel belőle
a megigazulás, megtisztulás óhaja, az őszinte bűnbánat imája. Úgy érzi, méltó az Isten és az emberek irgalmára, bocsánatára. Sírfeliratát így fogalmazza
meg:
■ Megölte Ámor fegyvere.
Most itt nyugszik e hant alatt.
François Villon a neve,
És szegény kisdiák maradt.
Nem szerzett vagyont ezalatt,
Hisz odaadta mindenét,
Kenyeret, asztalt, kosarat.
Mondj egy imát, az Istenért.
• Vas István fordítása

Ifj. Hans Holbein: A püspök
A Haláltánc sorozatból (1522–1526)
Cleveland Museum of Art, Cleveland

FELADATOK

1. A két balladát elolvasva bizonyítsd, hogy írójuk, Villon létszemlélete középkori!
2. A Záróballada a lírai én haláltánca. A haláltánc-irodalom ismeretében igazold vagy cáfold ezt
az állítást!
3. Véleményed szerint mi az oka annak, hogy Villon költeményei évszázadok óta bestsellerek?
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245–258.

7.

A reneszánsz irodalma
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RENESZÁNSZ ÉS HUMANIZMUS
ITÁLIAI VÁROSÁLLAMOK
Az a hosszú, de folyamatos társadalmi változás, mely kezdetben csupán a feudalizmus
megrendítéséhez, majd évszázadokkal később felbomlásához és az új, polgári rend
megszületéséhez vezetett, már a középkor virágzó századaiban megindult. A gazdasági fejlődés lehetővé tette a polgárság kialakulását
és fokozatos megerősödését.
Ez a folyamat legkorábban Észak-Itáliában
bontakozott ki. Az itt levő nagyobb városok
– a népvándorlás pusztításait kiheverve – hamarosan a kézművesség és a kereskedelem
központjaivá váltak. Itália városain keresztül
bonyolódott le ugyanis az Alpok hágóin észak
és dél felé, s később a keresztes háborúk idején a kelet és a nyugat felé irányuló tengeri és
szárazföldi kereskedelem.
A városi polgárságnak sok esetben sikerült
leráznia a hűbériség bilincseit, s a városok
ezután városállamokká szerveződtek (Firenze,
Pisa, Siena, Genova, Padova stb.).
Itália egyik legjelentősebb városköztársasága s egyben a világ egyik legnagyobb városa ekkor (13–15. század) Firenze volt. Hatalmát, gazdagságát virágzó iparának, mindeFirenze látképe
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nekelőtt azonban kereskedelmének és híres
bankjainak köszönhette. A bankárcsaládok kezében felhalmozódó vagyon idővel lehetővé
tette, hogy ezek közül a családok közül egyesek a politikai hatalmat is magukhoz ragadják.
A meggazdagodott bankárok közül a Mediciek (medicsi) jutottak a legnagyobb szerephez, akik – óriási vagyonuk ellenére – az alacsonyabb néposztályokra támaszkodtak.
A város máig tartó világhírnevét megalapozó művészeti emlékek, templomok és paloták
jelentős része a 15. századból való. Ekkor a Medici család két kiemelkedő tagja – Cosimo (kozimó) és Lorenzo (lorendzó) – állt a város élén.
ÚJ ÉLETFELFOGÁS
Az itáliai városállamok meggazdagodott, saját
sorsát, államát irányítani tudó, tehetségének
tudatára ébredt polgársága vagyona birtokában új életformát alakított ki, új eszméket kezdett magáévá tenni. Az életet szabadon akarta élvezni. Boldogan fedezte fel újra mindazt,
ami a földi életet széppé, teljesebbé teszi: a jólétet, a szerelmet, a szellem szabadságát, a természet, az emberi test és a művészet szépségeit. Megnőtt az egyéniség szerepe, eltűnt a
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középkorra jellemző névtelenség. Az újonnan
készített festmények, szobrok, irodalmi művek
alkotói már fontosnak tartották az egyén érzéseinek, nézeteinek, élményeinek kifejezését.
Tudatos programmá vált az emberi képességek sokoldalú kifejlesztése, az ember
harmonikus kiművelése. Tudatosult, hogy
Itália egykor a hatalmas Római Birodalom központja volt, s az antik Róma feltámasztásának
óhaja összekapcsolódott Itália új felvirágoztatásának törekvéseivel.
A meggazdagodott itáliai polgárság – kb.
a 14. század elején – új stílusú életfelfogásának igazolására feltámasztotta az ókori görög
és római kultúrát: életre kelt az antik műveltség emberközpontúsága. Az antikvitás mint
követendő minta, eszménykép először olasz
földön hódított. Az antik múlt s ennek néhány
latin irodalmi terméke a középkor századai
alatt sem merült feledésbe – különösen Itáliában nem. Most azonban tudatosan tárták fel
a múlt emlékeit. Mohó kíváncsisággal ásták ki
a földből a régi szobrokat, felkutatták a latin
és a görög szerzők műveit. Tudományos ala-

possággal kezdték tanulmányozni a régi
romok építészetét. Görög tanítómestereket,
tudósokat hívtak Bizáncból, s nekiláttak a másik ókori nyelv tanulásának is. Mindezekkel
együtt az ember újra fölfedezte önmagát, tehetségét és képességeit, s minden dolgok
mértéke és végső célja ismét az ember lett.
Természetesen a reneszánsz kor kezdetén,
illetve végén nincs éles törésvonal, sőt a középkor és a reneszánsz között igen nagy a folyamatosság, az átmenet. Az új kultúra, az új
világszemlélet nem jelenti a középkor látványos megtagadását. Inkább azt mondhatnánk, hogy a középkor bizonyos világi törekvései bontakoztak ki teljesebben, s közeledtek az antik eszmények felé. Bár a középkor és a reneszánsz összefonódása egyes kutatókat arra indított, hogy kétségbe vonják a
reneszánsz önálló létezését, e kornak mégis
megvan a maga sajátos arculata. A reneszánsz rendkívül összetett korszak, és a középkorhoz vagy bármely más korszakhoz hasonlóan rengeteg időbeli, helyi és társadalmi
különbséget foglal magában.➊

➊ Az antik kultúra „újjászületése” miatt reneszánsznak nevezzük a nyugat-európai művelődéstörténetnek azt a szakaszát, mely hozzávetőleg 1300-tól 1600-ig tart. (A francia renaissance
szó jelentése: újjászületés.) A reneszánsz – mai felfogásunk szerint – nem csak egy meghatározott
művelődéstörténeti korszak elnevezése. Ugyanezzel a szóval jelöljük a művészeteknek ebben a
korban érvényesülő egyetemes stílusirányát is.

FELADAT
A szobor a küzdelem előtti feszült pillanatban ábrázolja a Góliáttal szembeszállni készülő ﬁút. Miért válhatott a szobor nemcsak Firenze, hanem a reneszánsz
ember jelképévé? A bibliai történet felidézésével válaszoljatok!

Michelangelo Buonarroti:
Dávid (1501–1503)
Galleria dell'Accademia,
Firenze

RENESZÁNSZ ÉS HUMANIZMUS
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FELADAT

A reneszánsz festők nagy diadaluknak tekintették a perspektíva (távlatfestés) elméletének kidolgozását, a térbeliség kifejezési technikáinak felfedezését. Magyarázzátok el egymásnak a kép alapján
a perspektivikus ábrázolást!

Raffaello Sanzio:
Az athéni iskola
(1509–1511)
Musei Vaticani, Vatikán

A HUMANIZMUS
A reneszánsz kori humanizmus➊ kezdetben
(14. század, 15. század első fele) nem volt ﬁlozóﬁai irányzat vagy eszmerendszer, hanem
egy olyan kulturális és oktatási program,
mely a görög és főleg a latin klasszikusok tanulmányozását tűzte ki céljául. A reneszánsz
irodalomtudósok, a humanisták folytatták, illetve újrakezdték a latin szerzők tanulmányozását, alapos vizsgálatát, de nagymértékben
kitágították és továbbfejlesztették ezt a tevékenységet.
Figyelmet fordítottak a középkor során ismeretlen vagy elhanyagolt klasszikus latin
szerzők felfedezésének, fokozatosan latinra
fordították az akkoriban ismert görög irodalom szinte teljes anyagát is, s így bekapcsolták azt a nyugati gondolkodás fő áramába (pl.
Homérosz, Szophoklész, Hérodotosz, Plutarkhosz, Epikurosz).
A humanisták alakították ki a tudományos
szövegkritika módszereit. Tanulmányozták a
latin helyesírást és nyelvtant, a retorikát, az
antikvitás történetét és mitológiáját, a régé-
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➊ A humanizmus a reneszánsz szerves része, de
ennél szűkebb fogalom: számunkra elsősorban
a reneszánsz polgárság világi életszemléletét
jelenti. Mivel ez szorosan összefüggött az ókori
irodalom értékeinek kultuszával, ezért a humanizmus bizonyos klasszikus műveltséget, tudós
magatartást is jelent.

szetet stb. Szilárd meggyőződésük szerint jól
írni és beszélni csakis az antik minták utánzása révén lehet megtanulni. Írásaikban különös
gondot fordítottak a stílus és a műforma
eleganciájára, tisztaságára és világosságára,
s erénynek tekintették a minél nagyobb
számban felhasznált klasszikus idézeteket,
mitológiai utalásokat.
A reneszánsz irodalmában gyakran esik
szó pogány istenekről, mitológiai hősökről. Bizonyos mértékű vallási közömbösség jellemzett nem egy humanistát, de egyáltalán nem
kívántak felidézni valamiféle antik pogány
kultuszt. Tarthatatlan az a felfogás, hogy a humanista mozgalom lényegét tekintve keresztényellenes lett volna. A humanisták a klasszi-
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Sandro Botticelli: Vénusz születése (1485 körül)
Galleria degli Uffizi, Firenze

kusokhoz való visszatérést kiterjesztették a keresztény klasszikusok, a Biblia és az egyházatyák
(ókori keresztény írók, tudósok)
tudós vizsgálatára is.
A 15. század közepétől a humanista műveltség kilép az irodalmi tanulmányok kereteiből, és
átterjed a reneszánsz kultúra más
területeire, a ﬁlozóﬁát és a természettudományokat is beleértve. Új
gondolatok és eszmék hatalmas
tárháza állt tehát a korszak rendelkezésére, és éppen ez az intellektuális erjedés a reneszánsz
egyik legfőbb jellemzője.

ták, a tudós újlatin költők „fénykora”, a humanizmus pedig nem
kedvezett a nagy költészetnek.
Az antik irodalom felfedezésének
mámora, a klasszikusok föltétlen
tisztelete egyúttal korlátokat is
emelt: a humanisták írói alapelve
az utánzás lett. Nem a kimondhatatlan kimondása, nem az élmény feszítő ereje szülte általában a műveket, hanem a rutin.
Az írói becsvágyat az jelentette,
Leonardo da Vinci:
hogy minél több idézetet, mitoMona Lisa
lógiai utalást, célzást zsúfoljanak
(1503–1506 körül)
bele a költeményekbe. Ezzel kíLouvre, Párizs
vánták bizonyítani tudós voltukat. A korabeli olvasóközönség is ezt értékelAZ UTÁNZÁS MINT ALAPELV
te bennük.
A reneszánsz humanistái, Cicero és HoraAz olasz literatúra művészi színvonalát a kötius nyelvének tudós utánzói természetesen levetkező (15.) évszázad irodalmi termése meg
nézték, megvetették a barbár latinsággal írt,
sem tudta közelíteni. Ez a korszak a humanisrímes középkori himnuszokat.

RENESZÁNSZ ÉS HUMANIZMUS
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A HUMANISTA IRODALOM LÍRÁJA
Francesco Petrarca
Francesco Petrarca (francseszkó petrarka;
1304–1374) firenzei „fehér guelf” családból
származott, de már bujdosásban, Arezzóban
(areddzó) született 1304. július 20-án. Szülei
Dante száműzetésével egy időben hagyták
el Firenzét (1302). Ifjú éveit Ancisában (ancsiza), Pisában, a dél-franciaországi Avignonban (avinyon), a pápák akkori székvárosában
töltötte. A családi hagyományokat követve
jogot kellett hallgatnia. Egyetemi tanulmányainak színhelye Montpellier (mompelié) és
Bologna, de már itt sokkal jobban vonzották
Vergilius és Cicero művei, s ezek el-elcsábítgatták a jogi stúdiumoktól. Apja halála után
(1326) visszatért Avignonba, s mivel örökség
nem maradt rá, a papi pályát választotta. Tehetségét, diplomáciai érzékét főúri családok,
városállamok is felhasználták: különböző követi megbízásokkal halmozták el.
1327. április 6-án – a költő feljegyzése szerint – az avignoni Szent Klára-templomban
pillantotta meg azt az asszonyt, akihez élete
végéig eszményi szerelem fűzte, s akit verseiben Laurának nevezett.
Vándorútjain szorgalmasan kutatta a
könyvtárakat, a kódexekben régi latin szerzők
munkáit kereste. Megtalálta Cicero addig ismeretlen két levelét és beszédét.
1336. április 26-án öccsével és társaival
megmászta az Avignon közelében lévő 2000
méteres Mont Ventoux-t (mon vantu), a Viharos-hegyet a magasság öröméért, a híres
hegy eléje tornyosuló akadályainak leküzdéséért. Ezt az eseményt – a költő állítása szerint – még aznap este egy nagyszerű levélben örökítette meg, melyet egyik barátjához,
egy párizsi egyetemi tanárhoz intézett, aki
lelki vezetője volt. Meg akarta menteni az
élmény hangulatát. Mikor a hegy csúcsán
„a roppant látványtól megrendülve” a természetben gyönyörködött, elővette Szent Ágoston Vallomásait, találomra felütötte, s megdöbbenve olvasta a ﬁgyelmeztetést: „Az em-
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Giorgio Vasari: Hat toszkán költő (részlet) (1544)
Minneapolis Institute of Art, Minneapolis

berek a hegyek magasát, az óriási tengerárakat, az óceán partjait és a csillagok vonulását
csodálják, de önmagukról megfeledkeznek.”
(Madarász Imre) Ágoston szavai elfordították
tekintetét a tájról, és a lélek szemeit önmagára irányították. Mégsem csupán a középkori
vallásos élmény továbbélését kell látnunk
ebben, hanem reneszánsz vonást is: az ember nagyszerűségének a felfedezését.
■ „Inkább az emberi lelket kell csodálni, mert
az olyan nagy, hogy semmilyen más nagyság nem állja ki vele az összehasonlítást” –
írta levelében.
1340-ben – régi hagyományt felújítva – két
város, Párizs és Róma tisztelte meg azzal,
hogy költővé koszorúzza. Petrarca Róma mellett döntött, s ezzel Itáliát ismerte el igazi hazájának. 1341. április 8-án a római Capitoliu-
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mon ünnepélyes keretek közt nyújtották át
neki a költői babérkoszorút. Lelkesedett Rómáért, lenyűgözte a régi Róma nagysága.
Ebben az évben (1341) befejezte Africa című
kilenc könyvből álló, latinul írt eposzát, melyben Scipio Africanus hadjáratát énekelte meg
Vergilius modorában.➊
A hetvenedik születésnapja előtti napon
(1374. július 19.) holtan találták íróasztalánál,
fejét egy Vergilius-kötetre hajtva.

➊ Petrarca nemcsak kiváló költő, de nagyszerű tudós is volt. Tudományos munkáit latinul írta. Levelezése is tudatos műalkotás. Történelmi tanulmányainak legfontosabb emléke a Jeles férﬁakról
(De viris illustribus) című munkája. Ebben a római történelem legkitűnőbb alakjainak életrajzát
írta meg. Példaképeket kívánt állítani saját korának, s egyúttal az ember történelemalakító
szerepét hangsúlyozta Dantéhoz hasonlóan.
Petrarca eszményképe is az egységes Itália volt.

DALOSKÖNYV
Petrarca életművének legélőbb, halhatatlan része a 366 költeményből
álló Daloskönyv (Canzoniere – kanconiere). A versek többsége szonett,
kisebb számban canzonék. A szerelemből született alkotások két részre oszlanak: a Laura életében és Laura halála (1348) után keletkezettekre. A szerelmes versek közt elszórva foglalnak helyet Petrarca politikai
költeményei.
Nyugtalan, lelki küzdelmektől terhes, gyötrő és fájdalmas érzés volt a
Laura iránt érzett szenvedély. A versek egy jelentős része a vágy hatalmáról, a költő szenvedéseiről, boldog boldogtalanA canzone (káncone) provanszál vagy olasz ereságáról szól. A vívódó lélek közvetlen kitáruldetű dal; elsősorban a szerelmi érzés versformákozása, a költői személyiség teljes megéneklése
ja, de az emelkedett hangú gondolati, politikai
a Daloskönyv legvonzóbb vonása, legmoderköltészet is kedvelte. Petrarcánál legalább 2, legnebb vívmánya. Petrarca szerelme örökre csak
feljebb pedig 10 versszakból áll; a strófák sorszáma 7 és 20 között váltakozik; rímrendszere bovágy maradt, de talán éppen ennek a valósányolult.
gos, de be nem teljesült szerelemnek a roppant
feszültsége tudta létrehozni ezt az összetett
költészetet. Az író önmagába fordul, megA szonett 14 sorból álló, 4 szakaszos vers: az első
ﬁgyeli a lelkében lejátszódó folyamatokat,
két versszak 4-4, a harmadik és a negyedik 3-3 soros. Az első két versszak egy rímrendszert alkot (két
részeire bontja, elemzi érzéseit, próbálja titkolrímmel), a második két strófa egy másik rímrendni az eltitkolhatatlant, s mivel Laura férjes
szert (két vagy három rímmel). Eredeti rímképlete a
asszony volt, küzd is a szerelem hatalma ellen.
következő volt:
Térben és időben nem, de lírai tartalomban és
abba – abba – cdc – dcd.
Később ettől eltérő rímelhelyezések is kialakultak.
mélységben eltávolodik már ez a költészet a
A szonett formailag egymástól elütő két-két strófátrubadúrok szerelmi sablonjaitól. Igaz, Laura
ja eredetileg két különböző szerkezeti egységet alis félig-meddig elérhetetlen eszmény, neve is
kotott: rendszerint ellentétet, szemben álló motívujelkép – l’aura: fuvallat; lauro: babér; l’auro:
mokat tartalmazott. A rímrendszerek őrzik ugyan a
szonettek két részének különállását, Petrarca azonarany. Petrarca teremtette meg a reménytelen
ban feloldja a hagyományos szerkezetet: csak az
szerelem évszázadokon át érvényes formuláját
utolsó strófa hoz új elemet, az első hárommal ellenﬁnom bánata, tépelődései, elégedetlen hábortétben álló gondolatot, érzelmi tartalmat.
gása és ritka boldog sorai által.
FRANCESCO PETRARCA
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Ti szerencsés füvek… ■
meg: az ellenszenvet is maTermészet és szerelem szétgába foglaló kínzó féltékenybonthatatlan egységben uralség, hiszen a természet és
kodik Petrarca világában. SokLaura között bizalmas, inszor az az olvasó benyomása,
tim kapcsolat alakult ki, míg
hogy a természet csak ürügy
ilyenben a költőnek soha
Laura képének megsokszoronem lehetett része.
zására: annyira az ő fénye süt
Az utolsó két sor csata napban, annyira ő látható ki
tanószerűen fogalmazza meg
a lombok közül, s ő tűnik fel a
a fő gondolatot. Ez a két
patak csillogásában.
sor erélyes felszólítás, türelA Daloskönyv 162. költemémetlen parancs az eddigi
nye a Ti szerencsés füvek… kezmegszólítottakhoz: ha kapdetű szonett, melynek első hácsolatba kerültek Laurával,
rom versszaka megszólítások Petrarca arcképe egy 1400 körüli
érezhették, láthatták őt, aksorozata. A lírai én sorra veszi a velencei kódexben
kor nem maradhatnak ridetermészetnek mindazt a jelen- The British Library, London
gen közömbösök. Szenvedségét, mely valamiféle kapcsojenek, lángoljanak ugyanlatba kerülhetett a szeretett nővel, „mélázgató
úgy, mint a gyötrődő s lánggal égő lírai hős!
madonnájával”. A vers világa Laura elképzelt
Ember és természet kapcsolata ebben a verssétáját követve egyre tágul: a költő számba veben újszerűen többértelmű. A mű nagy részészi a virágokat, fűszálakat, a vízpartot, melyet
ben uralkodó gyöngéd vonzalom és szeretet
Laura lábával érinthetett, a fákat, a friss lombbal
hirtelen féltékenységgé válik, majd az érző,
díszes ágakat, az ibolyákat, melyekhez hozátlelkesített természetet a vers hőse a vele vazányúlhatott, s végül az egész tájat a patak tiszló teljes azonosulásra szólítja fel.
ta ragyogásáig, melyben gyönyörködhetett.
A szonett műforma a 13. század közepe táA megszólított természeti tárgyak kedveskedő,
ján született meg II. Frigyes szicíliai udvarágyöngéd jelzőket kapnak. A természet azonban
ban ➊, s innen terjedt el a reneszánsz idején
nem csupán önmagában és önmagáért szép.
az egész európai költészetben.
Minden Laura különös, istennői szépségét tükrözi, az ő lényének sugárzása telíti értékekkel
– boldogsággal, ujjongással, szépséggel, tiszta
➊ II. Frigyes (1194–1250) szicíliai király és nécsillogással – az egész világot. A természet iránmet-római császár. Széles látókörű, nagy
ti vonzalom és a szerelmi szenvedély elválasztműveltségű uralkodó, maga is olasz nyelven
hatatlan összeforrottságban jelenik meg az első
író költő, aki kora híres tudósait, művészeit
három versszakban.
gyűjtötte össze udvarában, Palermóban,
A negyedik strófa keserű felkiáltásában
mely az olasz szellem fővárosává lett egy
– „irigylem tőletek tekintetét is!” – váratlanul az
egész korszakon át.
eddigiekkel ellentétes, negatív érzelem szólal
FELADATOK

1. A szöveggyűjteményben található Ti szerencsés füvek… című versben értelmezzétek a lírai én
és a természet kapcsolatát!
2. A szonett a legzártabb versforma. Fejtsétek ki véleményeteket, szerintetek Petrarca a szerelmes verseit miért ebben a formában írta!
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Petrarca szerelmi lírája ihlette a petrarkizmus költői irányzatát. A petrarkista
költők Petrarca Daloskönyvének modorában írták szerelmes verseiket,
egyúttal az ókori epigrammaköltészetnek is a követői. Verseikre jellemző, hogy a szerelmes férﬁ sokat gyötrődik, kesereg és sóhajtozik szerelme
miatt, a hölgy pedig, az édes ellenség,
szép, vidám, és semmiféle kínt nem
érez. A magyar költészetben Balassi
Bálint és Kisfaludy Sándor szerelmi líráján érződik ez a hatás.
Petrarca műveinek kétkötetes kiadása
1491–1492-ben Velencében készült.
Az ősnyomtatvány egy példányát
a zirci Reguly Antal Műemlékkönyvtár őrzi

Pó, földi kérgem bárhogy is sodorjad ■ A kötet 180. szonettje a
Pó, földi kérgem… kezdetű vers. A költemény filozófiai alapja az újplatonizmus. A szonett nyitó beszédhelyzete odaforduló, megszólító.
A beszélő ahhoz a folyóhoz szól, amelyik épp elszakítja kedvesétől.
Már a nyitó beszédhelyzetben is az emberi fölényt hangsúlyozza a lírai
én: az embernek a „földi kérgen” túl van a lelki, szellemi énje, mely a
természeti erők által nem legyőzhető. A megszemélyesített folyó hatalmas ellentmondást fog össze, erős, királyi, ám örök kedvesétől,
a naptól folyton el kell válnia. A nap és a folyó egyesülése és elválása
párhuzamban van a lírai én helyzetével. A vers két ellentétes irányú
mozgás egyidejűségére épül. A kéreg, a felszín kiszolgáltatottja a Pónak, a hajónak. Ám a lelket, a vágyat nem korlátozhatja semmilyen
földi erő. Az visszaszáll a szerelmeshez. A vers lírai énje – a humanista
hagyományt követve – távolságot tart a szeretett nőtől, csak finom
erotikus képpel jelzi a vágyat, az egyesülést. Ez a vágy nyila, mely az
arany Lomb felé száll, egyenesen és legyőzhetetlenül. A lelki szerelem
nem kételkedő, a testet elválaszthatják a természeti erők. A beszélő így
egyszerre diadalmas és kiszolgáltatott, szerelméhez lélekben visszatérő,
ám fizikailag attól eltávolodó. A humanista hagyomány érhető tetten
a névrejtésben is. A Laura női név több asszociációs lehetőséget sűrít
magába: az aura szó fuvallatot jelent, a lauro babért, mellyel a költőket
megkoszorúzzák, a lauda műfaj, dicsőítő éneket jelent. A lírai én ezzel
ki is tárja érzelmeit, s el is rejti azokat. Ez a szonett a reneszánsz humanizmus egyik legösszetettebb verse.

FRANCESCO PETRARCA

újplatonizmus: Platón
nyomán kialakult filozófiai irányzat, amely az embert két világ részeként
értelmezi; a lelke az isteni,
szellemi világhoz tartozik,
a teste a földi, anyagi
világhoz; a lélek az égi
vándorútja után újra
testet ölt; a lélek szabad,
a földi világnak csak
a test a rabja
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Janus Pannonius
Ferrarai éveiben csak
úgy ontotta a latin nyelven írt verseket: százszámAz újlatin poézis csak akkor tura írta csipkelődő, erotikus
dott jelentőset alkotni, ha egyepigrammáit (az ún. római
egy író újszerű mondanivalója át
epigrammákat Martialis –
tudta törni a kötelező sablonomarciálisz – modorában).
kat, mikor a mitológiai utalások
Megverselte a szelek, a hóáttekinthetetlen szövedékén átnapok versenyét, s kipróragyogott az igazi egyéniség.
bálta költői erejét, írói
Ilyen kivételes író volt Janus
becsvágyát a nagyobb terPannonius (jánusz pannoniusz;
jedelmű dicsőítő költe1434–1472), Petőﬁig az egyetlen
ményekben (panegirikusz).
magyar költő, akit ismert és elisEzek közül számunkra is
mert Európa.
a legtanulságosabb az az
Neve költői név, a humanis1073 hexameterből álló
ták szokásának megfelelően fel- Janus Pannonius arcképe
Andrea Mantegna
költemény, melyben fervett latin név (Magyarországi
freskójának részlete
rarai mesterének, Guarino
János); családi neve, pontos (1457 körül) Chiesa degli
da Veronának (gvarínó;
születési helye is bizonytalan. Eremitani, Padova
1374–1460) állított méltó
1434. augusztus 20-án született,
emléket. A hálás tanítvány
feltételezések szerint a délvidéaz elismerés és a szeretet rajongó hangján
ki Csezmicén. Anyai nagybátyja, Vitéz János
ír tanáráról. Elsősorban görögtudásáért lelnagyváradi püspök 1447-től 1458-ig Itáliákesedik: a görög nyelv és irodalom elterjeszban neveltette. Csaknem nyolc évig Guarino
tését tartja legfőbb érdemének (Guarino
da Verona híres ferrarai humanista iskolájá1403 és 1408 között Konstantinápolyban
ban tanult. Már ekkor, 15-16 éves korában
tanult), de erényeiről, becsületességéről,
költővé érett, messze maga mögött hagyva
erkölcsi tisztaságáról is ihletett hangon szól.
verselgető társait, s hírnevet szerzett magáA világ minden tájáról hozzá özönlik a tunak Itáliában. Négy évig Padovában, Velendásra vágyó ifjúság. Megemlíti köztük önce egyetemi városában egyházjogot tanult,
magát is:
s megszerezte a doktori címet.
ÉLETPÁLYÁJA

■ Engemet is hozzád hoza egy kegyes isteni végzés
Zsenge koromban azon tájáról Pannoniának,
Hol a Dunába nevét s a vizét elveszteni készül
És szeliden szeli át a kövér szántókat a Dráva.
• 485–488; Hegedűs István fordítása

1458 nyarán tért vissza Magyarországra
annak biztos tudatában, hogy nagy jövő vár
rá. Reményei megalapozottak voltak. Nagybátyja az ifjú király, Mátyás mindenható kancellárja lett, ő maga pedig 1459-től pécsi püs-
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pök, feudális nagyúr. Itthon mégsem érezte
jól magát: szellemi hontalanság gyötörte, s
vissza-visszavágyott a műveltebb Itáliába.
Mátyás udvara ekkor még nem volt az a fényes reneszánsz udvar, amilyenné a 70-es
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években vált, s Buda szellemi szegénysége
akadályozta további kibontakozását. Társtalanságának többször is hangot adott. A régi

barátok, a ferrarai és padovai élet után vágyakozva írta Galeotto Marziónak (marció) mentegetőzésként gyöngébb versei miatt:

■ Rég a latin környék latinabbá tette a versem,
Barbár táj barbár szóra kapatja a szám.
Hozd ide Vergiliust: hamisan fog szólni a lantja;
Vagy Cicerót: itt elnémul a nagy Ciceró.
• Csorba Győző fordítása

1465-ben még egyszer eljuthatott szeretett
Itáliájába, szellemi hazájába. A pápához küldte
a király követként. Itt azonban valamilyen politikai hibát követett el, s ettől kezdve fölfelé ívelő közéleti pályája megtört, kegyvesztett lett,
élete félresiklott. Mellőzöttségét nehezen viselte el, s belső válságát súlyosbodó betegsége is
mélyítette. A meg-megújuló tüdővérzések korai halálát sejtették.➊
Mikor Mátyás a főnemességet különösen
magas adóterhekkel sújtotta, a költő nagybátyjával együtt a király ellen fordult, s egy
összeesküvés szervezőjeként menekülnie kellett. Itáliába kívánt eljutni, de útközben Medvevárban (Zágráb mellett) érte utol a halál
1472. március 27-én.

Janus Pannonius latinul írta verseit. A 15.
századi Magyarországon még nem volt fejlett
városi polgárság. A reneszánsz kultúra, a humanista világnézet csak egy maroknyi értelmiségi, főleg tudós főpapi csoporthoz juthatott el, s ezek tagjai kiválóan tudtak latinul.
A reneszánsz műveltség irodalmi termékei
csak a következő évszázadban terjednek el
szélesebb körben magyar nyelven.

Búcsú Váradtól ■ Janus Pannonius korai
költeményei közül szépségével, gazdag líraiságával kitűnik a Búcsú Váradtól (a fordító által adott cím). 1451 elején Ferrarából vakációra tért haza, s szabadsága egy részét
Nagyváradon töltötte. Innen hívta nagybátyja Budára, s valószínűleg ez az alkalom ihlette versírásra. Ez a búcsúvers❷ az első, magyar földön született humanista remekmű.
Nem szokványos iskolai versgyakorlat. Valódi élmény áll mögötte, éppen ezért jóval kevésbé terhelik mitológiai utalások: újszerű,
könnyed és természetes. A búcsúzás mindig
összetett érzés: visszatartó, kedves emlékek
és jövendőbeli, várható élmények, remények
keverednek az emberi lélekben. Ez a kettősség, ellentétes hangulat jellemző a ﬁatal

poéta költeményére. Igen hatásos az az ellentét is, mely a zárt kompozíció és a lírai én
zaklatott, türelmetlen lelkiállapota között feszül.
A vers egész felépítését a különböző motívumok és értékek szembenállása határozza
meg. Az első három versszak felvillantja a
Nagyvárad környéki téli tájat mint a hamaro-

➊ „Ekkor írt verseiben, amelyekben csődbe jutott életéről, testi-lelki elesettségéről, halálfélelméről s az
emberlét embertelen magányáról vallott, oly magaslatra emelkedett, ahová emelkedni csak nagy
költőnek adatik meg.”
• Gerézdi Rabán

❷ A búcsúvers a nép- és műköltészetben is gyakori lírai műfaj. Témája a szeretett személytől, környezettől (lakóhelytől, vidéktől, hazától) való elválás. Érzelmi tartalma legtöbbször a fájdalmas
emlékidézés, összefüggésben az eltávozás okaival (pl. száműzetés, hadba vonulás, új otthon,
munka, megélhetés keresése).

JANUS PANNONIUS
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Janus Pannonius-költemény egy
15. századi kódexben
Országos Széchényi Könyvtár, Budapest

san sorra kerülő, egyelőre csak elképzelt, de
már izgatottan várt s a refrén által sürgetett
utazás színhelyét. Az utána következő négy
strófa visszakapcsol a jelenbe, visszavezet
Nagyváradhoz, s a város marasztaló értékei
megnehezítik a búcsúzást, a múlt kedves emlékeitől való elszakadást.
Az első versszakban a mély hó, a fagy, az
utazást nehezítő tél a lírai én szorongását, félelmét érzékelteti, de a téli útrakelés kellemetlenségeivel szemben ott áll a meghívás
parancsa, s felcsattan a refrén sürgetése is.
A második és a harmadik versszakban feloldódik az utazástól vissza-visszariadó költő
szorongó hangulata. A kemény fagy itt már
nem akadálya, ellenkezőleg: elősegítője,
a gyors repülést biztosító feltétele az utazás-
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nak. A feloldódás ellentétes, egymásnak ütköző motívumok sorában jelenik meg (folyó,
ingovány – megdermedt habok; csónak – repülő szán; nyár – tél). A korábbi félelmet vidám elevenség, derű, reménykedés váltja fel,
s a refrén csak fokozza ezt az érzelmi tartalmat.
S amikor a lélek már beleringatta magát
a gyors vágtatás repülést idéző illúziójába,
a további versszakokban megjelennek a város visszahúzó, az elválást megnehezítő értékei: a Várad környéki gyógyforrások, Vitéz János humanista könyvtára a „drága régiek”
műveivel, a híres királyszobrok s végül Várad
patrónusa, Szent László, a hős lovagkirály.➊
Ezekben a strófákban a refrén ismétlődő útra
hívása szemben áll a korábbi élményeit
idéző, ezektől nehezen elváló lírai hős emlékező lelkiállapotával. A múlt visszasírása s a
jövő reményei között felerősödik a jelen szomorúsága, borongós mélabúja. Az utolsó sorokban az indulást tovább már nem halogatható költő könyörgése szólal meg: Szent
László pártfogó segítségét kéri az utazás
alatt. Ez a végső fohász, segélykérő ima
visszakapcsol a verset indító szorongó érzésekhez.
A költemény utolsó strófája egy középkori
legendára utal. E szerint mikor a székelyek
élet-halál harcot vívtak a tatárokkal, egy hatalmas alak jelent meg köztük kezében csatabárddal, s eldöntötte a küzdelmet a magyarok javára. Utána László király bebalzsamozott testét verejtékben fürödve találták
koporsójában, a nagyváradi székesegyházban.

➊ Az ún. „szent királyoknak”, Szent Istvánnak,
Szent Imre hercegnek és Szent Lászlónak
arannyal bevont, kora reneszánsz jellegű
bronzszobra közvetlenül a székesegyház
előtt állott. E szobrokat a 14. század két legkiválóbb magyar művésze, a Kolozsvári testvérek készítették 1370–1390 között.
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Pannónia dicsérete ■ A cím és a versszöveg látszólag ellentétben állnak egymással. A cím alapján az olvasóban keletkezett elvárás: a vers a
hazát dicsőítő epigramma. A versszöveg ennek ellentmond: a „Szellemem egyre dicsőbb, általa híres e föld!” zárósor a költői öntudat pentametere. Az epigramma idő- és értékszembesítésre, illetve Itália és Pannónia
ellentétére épül. „Eddig” és „most”, az időhatározók Magyarország kulturális létállapotára vonatkoznak, melynek metaforája a „könyv”, a „dal”.
„Eddig Itália földjén termettek csak a könyvek, S most Pannónia is ontja a
szép dalokat.”
Az ellentétet a lírai én oldja fel, s teszi Pannóniát Itáliával egyenrangúvá – a költészetével. Szülőföld, költészet és költői öntudat a versben
elválaszthatatlanul kapcsolódik össze.
Egy dunántúli mandulafáról ■ Életének kisiklását, tragédiáját foglalja össze az 1466 márciusában Pécsett írt, Egy dunántúli mandulafáról című
költemény. Ez epigrammaformába sűrített
elégia.

poeta doctus (doktusz):
tudós költő

A reneszánsz kori elégia nem azonos az
ógörög műfajjal. Az elnevezést az újkori
európai irodalomban csak olyan költeményre alkalmazták, amely csendes szomorúságot, bánatot, fájdalmat fejezett ki.

FELADAT

Mandulafa
virágzása

A télben virágzó fácska a költő sorsát jelképezi. Készítsetek magyarázó jegyzeteket a vers
mitológiai utalásairól! Idézzétek és értelmezzétek Gerézdi Rabán magyarázatát a következő
oldalról!

JANUS PANNONIUS
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FELADATOK
1. Az Egy dunántúli mandulafáról című vers alaposabb megértése érdekében olvassuk el

Gerézdi Rabán irodalomtörténész magyarázatát!
„A vers apropója, külső ihletője egy meglepő, szokatlan természeti tünemény: a Mecsek déli lejtőjén, tán a pécsi püspöki kertben, tél idején virágba borult mandulafa. A nem mindennapi látvány megragadja a költőt, a fácska friss, üde szépsége s a reménytelen virágbontás meghökkentő merészsége szíven üti. Nyomban magára, saját sorsára gondol. A látottat jelképnek érzi:
ő, igen, ő ez a dunántúli mandulafa. Korán nyitott ki, virágai a pannon télben halálra vannak
ítélve… Ez a közvetlenül ki nem mondott mondanivaló az epigramma tulajdonképpeni, belső
ihletője.
Egy humanista poétának mindez még kevés. Hogy vérbeli tudós poéma szülessék, a külső és belső
valóságélmény mellé társul harmadiknak az antikvitás, a vers szőttesébe gazdagon szőve a mitológia aranyszálait. S az antikvitás bűvöletében a mecseki mandulafácska a Hesperidák kertjének legendás aranyalmát termő fájává szépül. S ilyet nem látott hősi ’Ulysses (ulisszesz) se Alkinoosz szigetén’ – halljuk a Homéroszt fordító költő olvasmányemlékeit. S végül mi más lehetne,
mint az ovidiusi mitologikus Phyllis (ﬁllisz), a monda szomorú sorsú királylánya, ki bánatában,
mivel jegyesét, Demophoónt (demofoón) reménytelenül, hiába várta, öngyilkos lett, s a kegyes
istenek mandulafává változtatták. Az egykorú értő olvasó legérzékenyebben épp erre a tudós leleményre rezonált, ezen mérve le a poeta doctus nagyszerűségét, illetve silányságát.
A látott valóság, a mögéje sűrített jelképiség s a velük együtt lélegző antikvitás, mitológiai példázat humanista »szentháromsága« felbonthatatlan egységbe ötvöződik, magas költői, művészi
feszültséget teremt. A vers azért tudja oly megkapó erővel, oly intenzíven sugározni máig a bukott, beteg ember, a feudális Magyarországra korán érkezett reneszánsz-költő tragédiáját.”
2. Olvasd el a szöveggyűjteményben a Saját lelkéhez című verset! Készítsetek saját olvasatot!

Beszéld meg a társaiddal!
3. Vizsgáld meg a Mars Istenhez békességért epigramma értékrendjét! Milyen más műfaji elem

fedezhető fel még a versben?
4. Olvasd el a szöveggyűjteményben a Galeotto Marzióhoz írt Janus Pannonius-verset! Nézz

utána, ki volt Galeotto Marzio! Miért nyilvánította a pápa az 1450-es évet szent évnek?
Határozd meg a költemény verselését!
5. Sokan vádolják Janus Pannoniust a vers alapján azzal, hogy túlzott öntudattal írt magáról.

Életét és költői teljesítményét nézve fejtsd ki erről saját véleményedet!
6. Tudtad? Az 1991-ben a pécsi székesegyház altemplomában egy férfi maradványaira bukkan-

tak az ásatások során. A kutatók igen nagy valószínűséggel Janus Pannonius földi maradványainak tartják, hiszen a csontvázat a főoltár alatti területen találták, ahova elsősorban az egyházmegye elöljárói kerültek. Az előkerült koponya alapján a legmodernebb technika
segítségével arcrekonstrukció készült, így a ránk maradt kevés Janus-ábrázolás egy újabb vizuális benyomással gazdagodhatott. Nézz utána digitális felületen az arcrekonstrukció nyomán készült portrénak!
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A HUMANISTA IRODALOM EPIKÁJA
Giovanni Boccaccio
Giovanni Boccaccio (dzsovanni
bokaccsó; 1313–1375), a 14. századi itáliai humanizmus kiemelkedő írója és tudósa is ﬁrenzei
volt, akárcsak Dante és Petrarca.
Apja – az egykori certaldói (csertaldó) kisbirtokos – mint az egyik
ﬁrenzei bankház ügynöke Párizsban ismerkedett meg egy vagyontalan francia özveggyel,
s tőle született törvénytelen gyermekként Boccaccio, valószínűleg
már Firenzében. Életéről keveset tudunk:
Nápolyban tanult, s közben egy gazdag kereskedő feleségének lett ifjú szeretője, de Fiammetta – így nevezte kedvesét írásaiban – hamarosan elhagyta.

A mű magyar kiadásának címlapja,
1979.

Apja halála (1349) után – de
talán már 1348-ban – visszatért
Firenzébe. 1348 és 1353 között
írta legfontosabb, az utókor csodálatát kiváltó művét, a Dekameront. Jó barátja volt a nála alig
idősebb Petrarcának: levelezésük tanúskodik erről.
Élete utolsó húsz évét humanista tanulmányainak szentelte. Ő fedezte fel
a kitűnő latin történetíró, Tacitus (?55–?118)
műveit. Tudós munkáit latinul írta, s ezekre
volt a legbüszkébb. Írt 16 allegorikus eklogát
(Bukolikus ének), két moralizáló életrajzgyűjteményt (Híres férﬁakkal történt dolgokról; Jeles
asszonyokról), értekezést a klasszikus íróknál
előforduló földrajzi nevekről s egy nagy méretű mitológiai magyarázatgyűjteményt
(A pogány istenek származásáról).➊
Szegényen, anyagi gondok közt élt Certaldóban és Firenzében. Jellemző, hogy Petrarca 50 aranyat hagyott Boccaccióra végrendeletében azzal a megkötéssel, hogy bundát
vegyen rajta. Nem sokkal élte túl nagy barátját: Certaldóban halt meg ősi házában 1375.
december 21-én.

➊ 1373-ban Firenze városa felkérte, hogy tartson nyilvános előadásokat Dante Commediájáról, de ezekből betegsége miatt csak néhányat tudott megtartani. A Dante-kutatás
szempontjából alapvető fontosságú az általa
írt Dante-életrajz.

Odoardo Fantacchiotti: Giovanni Boccaccio szobra
a firenzei Uffizi Képtár homlokzatán (19. század)

GIOVANNI BOCCACCIO
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Dekameron
A Dekameron (1348–1353) száz novellát tartalmazó gyűjtemény.➊
Boccaccio műfaja a természetesség, a valóság közvetlen visszaadásának
látszatát kelti (mindig valóságos hallgatóságnak mesél valaki),
s gondosan előkészíti a fordulópontot. Az elbeszélések sorozatát külön
novella vezeti be és zárja le, s ez keretbe foglalja az egész művet. Az
egyes novellák között rövidebb-hosszabb összekötő szövegek – olykor újabb történetek találhatók.
Az olasz novella szó „újdonságot” jelent, érdekes hírt, különös történetet. A novella olyan kisA Dekameronban a szerelmi-erotikus és az iroepikai műfaj, mely rendszerint egyetlen rövid,
nikus-szatirikus novellák uralkodnak. Boccaccio
de nagyon jellemző eseményt mond el. A törjó
kedvű humorral mutatja be kora világát, sajátos
ténet gyakran hoz sorsfordulatot kevés és csak
er
kölcseit. A középkort már-már múltnak tekinti,
egy-két lényeges vonással jellemzett hőse számára.
s a reneszánsz ember szemével nézve mulatságosnak tartja furcsa szokásait, intézményeit. Humanista írói világképének középpontjában a földi élet
minél örömtelibb, minél észszerűbb kihasználása
➊ A Dekameron kerete a következő: az 1348as pestisjárvány idején hét ifjú hölgy és hááll. Ebből a világból már hiányzik a pokoltól való
rom fiatalember találkozott a firenzei Santa
félelem tudata, a „bűnök” más megítélés alá es(szanta) Maria Novella templomban. Úgy
nek, mint például Danténál. A szerelem a noveldöntöttek, hogy elmenekülnek a városból
lákban őszinte, szabad, a korábbi kötöttségeket
a járványhalál elől egy vidéki villába, s ott
szórakozásaikat érdekes történetek elbenem tűrő és nem ismerő érzelemmé, a boldogság
szélésével fogják váltogatni. Tíz nap alatt a
forrásává válik. Az elbeszélő jókat kacag a vén, batíz résztvevő mindegyike naponta egy-egy
bo
nás, együgyű férjek rovására. A házasfelek hűttörténetet mesél el az arra a napra megválensége, a házasságtörés nem háborítja fel, ha ez
lasztott „királynak” vagy „királynőnek” a
vezetése alatt és utasítása szerint. A naérdekházasságot, nem szerelmen alapuló viszonyt
ponta elmondott 10-10 novella egy-egy
szakít szét. Nem tiszteli a kolostorok lakóit sem:
meghatározott, előre megadott téma köré
az emberi természet bennük is diadalmaskodik,
csoportosul.
s talán ők vágyakoznak legmohóbban a testi örömökre.
Több mulatságos, ízes történetének főhőse az együgyű városi ﬁgura,
Calandrino (kalandrinó), akivel kavicsot szedetnek láthatatlanná tevő varázskő gyanánt, akivel elhitetik, hogy állapotos, és gyereket fog szülni,
s akivel mindenféle bitangságot művel a két tréfacsináló festő, Bruno és
Buffalmacco (buffálmákkó). A legtöbb novella városi-polgári környezetben játszódik: megjelennek a csalaﬁnta, agyafúrt kereskedők, a pórul járt
jogászok, a felültetett, beképzelt, szipolyozó orvosok, s ott vannak a szegény, babonás certaldói (csertaldó) parasztok is, akiket ugyancsak rászedett a vörös hajú, apró, ravasz barát, Frater Cipolla (csipolla).
Boccaccio elítéli a fösvénységet, a kapzsiságot, az öncélú gazdagságot.
Szerinte a vagyonnak az életet kell szolgálnia. Sokra becsüli a friss észjárást, a furfangos okosságot, a természetes ügyességet. Hősei gyakran
nehéz helyzetből szabadulnak meg egy-egy találó szóval, tréfás ötlettel.

dekameron: „tíz nap”
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ELSŐ NAP – HARMADIK NOVELLA
Az első nap történeteit a fiatalok – a Királynő rendelésére – szabadon
választhatják.
A novella történet a történetben, s még abban is egy történet. Háromszoros történetmesélést láthatunk, ám a történetek egymástól nem
függetlenek, beleilleszkednek a narrátori szándékokba: a tanításba és a
szórakoztatásba. A tanítást szolgálja az ősi, keleti példázat átírása, a szórakoztatás az egész mű alapkoncepciójából következik: a pestisjárvány
okozta félelmet szórakoztatással, meséléssel oldani.
A kerettörténet elbeszélője mintegy moderátorként viselkedik,
megköszöni az előző mesélő történetét, s felkéri a következőt mesélőt.
Ezt a történetet Filoména mondja el, akinek a története önmagában is
tartalmaz egy elbeszélőt, aki egy ősi példázatot mond el. Ő Melkizedek, az uzsorás zsidó.
Maga a történet is kettős, hiszen Melkizedek és a Szaladin konfliktusát Melkizedek egy példázatos, ám csapdát rejtő mesével oldja fel.
Szaladinnak, aki Babilónia vitéz uralkodója, kiürült a kincsesládája,
s pénzt akar szerezni a gazdag, ám nagyon fösvény zsidótól. Olyan
kérdést tesz fel neki, amitől azt reméli, nem tud rá válaszolni, hiszen
nincs is rá jó válasz. Így, sarokba szorítva őt, akar tőle pénzt kicsikarni.
„Derék ember, sokaktól hallottam már, hogy igen bölcs ember vagy s fölöttébb világosan ítélsz Istennek dolgaiban; annak okáért igen kívánnám megtudni tőled, vajon a három Törvény közül melyiket tartod az igaznak: a zsidót-e
vagy a szaracént, avagy a keresztényt.”
Ekkor mondja el a Melkizedek a gyűrű-parabolát. A gyűrű az elsőszülöttség jelvénye, vagy az a fiú kapja, aki méltó arra, hogy a nemzet-

GIOVANNI BOCCACCIO

Hans Schäufelein
German: Illusztrációk
a Dekameronból
(1534 előtt)
Metropolitan Museum
of Art, New York
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Alexandre Cabanel:
Firenzei költő (1861)
Metropolitan Museum
of Art, New York

ség apja, vezetője legyen. Tehát több vagy jobb a többinél. Az apa a három fia között nem tudott és nem akart különbséget tenni, így elkészíttette a gyűrű másolatait, s mindegyik fiának adott egyet.
A példázat a vallások egyenrangúságáról szól, a vallási toleranciáról.
Mindegyik fiú egy-egy vallás antropomorf alakja. A Törvények között
nincs tökéletesebb, mint ahogy minden gyűrű önmagában is tökéletes
kör.
A példázatot megértve a szultán beteljesíti a mesebeli fordulatot.
Belátja Melkizedek eszességét, az kisegíti Szaladint, ő pedig megadja a
tartozását.
A történet egyenes vonalú, kihagyásokat tartalmaz, ettől a cselekmény gyors előre haladású, a példázat előadására koncentrál.
A novella kevés szereplőt mozgat, itt valójában két szereplőre épül
a történet, a szultánra és Melkizedekre. A terjedelem miatt a novellában
nincs jellemfejlődés, csak jellemváltozás. Itt is annak lehetünk tanúi:
a szultán belátta, Melkizedek túljárt az eszén, s azzal, hogy megadja
a pénzt, a hatalmi erőszakról is lemondott. Melkizedek pedig fölülemelkedett fukarságán.

FELADATOK
1. Nevezhető-e a Dekameron lektűrnek? Indokold véleményedet!
2. A mű alapján gyűjtsd össze a novella jellemzőit!
3. Az 5. nap 9. novellája váratlan fordulata a sólyom feláldozása. Ez alapján a váratlan fordulatot

a novella „sólyommotívumának” is nevezik. Olvasd el a művet a szöveggyűjteményben! Készítsd el a mű cselekményvázlatát! Értelmezd, hogy a mű váratlan fordulata megváltoztattae a szereplők jellemét!
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Fogalommutató

A, Á
adoniszi sor 99
akció 108, 122
alkaioszi strófa 100
alkotás 12–17, 20, 24–27, 29–30, 36,
65, 108, 143–144, 147, 169, 184
alkotó 24, 62, 70, 148
állandó (eposzi) jelző 79, 84, 93
allegória 27, 100, 139
alliteráció 185
anapesztus 93, 97
anekdota 33
animizmus 39
antik dráma jellegzetes vonásai
111
antik színház és színjátszás
103–107
antikvitás 50, 70, 129, 136, 174, 213,
214
antropomorf 25, 27, 52, 65, 151,
228
apokalipszis 168, 171
apokrif irat 167
apostol 158, 167, 169, 170, 173
archaikus 18, 39, 127
archetípus 150
asszociáció 19, 219
arsis 96
attribútum 41, 56
átváltozástörténet 128, 143
B
ballada (műfaj) 205
ballada (műforma) 208, 210
befogadás 20, 22, 23, 65, 162
befogadó 14–15, 20–21, 25, 27,
35–36
bevezetés (expozíció) 79, 113–114
Biblia 145–170, 180, 204, 215
bonyodalom 112–113, 115
búcsú(zás)vers 221
bukolika, bukolikus költészet 134,
220
C, CS
canzone 217
carmen 128, 136, 139, 142
célzás 78, 110, 216
címzett, megszólított 139, 218
choriambus 93, 112
civilizáció 58, 172
cselekmény 30, 76, 78, 82, 90, 100,
108, 111, 115, 122, 123, 142, 228,
225
csodás elem (deus ex machina) 92

D
daktilus 93, 94, 94, 97
dal 13, 98, 100, 128, 135–137
anakreóni ~ 101–102
bor~ 100–102, 203
gyász~ 155
hajnali ~ (alba) 191
helyzet~ 98
nász~ 118
nép~ 191
szerelmi ~ 202
deklasszált 202
dialógus 107, 115, 122
dikció 108
díszlet 109
disztichon 95–96, 101
dithürambosz 104
dogma 201
dráma 14, 35, 103, 114–116, 122, 208
antik ~ 112–113
konfliktusos ~ 111
modern ~ 107
szatír~ 105
drámai feszültség 113, 208
drámai küzdelem 113
drámai szituáció (alaphelyzet) 107,
113, 122
drámai verseny 104–105, 109
E, É
ekloga 128, 134, 135
elbeszélés 22, 23, 46, 63, 73, 95, 99,
111, 142, 143, 148, 151, 153, 156,
162, 164, 182
elbeszélő 21–23, 33, 34, 45, 86, 108,
221–222
elbeszélő költemény 53, 93, 156
elégia 95, 128, 141, 222
ellentét 20, 26, 73, 78, 101, 107,
113, 122, 152, 161, 192, 193, 204,
217, 218, 219, 221, 222, 223
élmény 15, 20, 28, 42, 57, 88, 96,
107, 192, 215, 216, 221, 222, 224
enciklopédia 194
epeiszodion 107, 113, 122
epigramma 96, 101, 128, 219, 223,
224
epizód 76, 78, 86, 90, 133, 151, 154
eposz 51, 53, 68, 70–79, 81, 82, 84,
86, 88, 90, 92–95, 128, 132, 133,
141, 142, 187, 201
eposzi konvenciók 93
eredetiség 45, 152
értelmezés 14, 22, 52, 58, 59, 72,
134, 180

érték (pozitív, negatív érték) 14, 22,
52, 58, 59, 72, 134, 180
esztétikai (művészi) ~ 20, 147
történeti ~ 192
értékszerkezet 20, 21, 74, 109
értékvesztés, ~pusztulás 110
esztétika 14, 17, 18, 20, 147
esztétikai minőség 20, 74
evangélium 158–162, 164, 166,
174
exodikon 107, 113
exodosz 107, 113
exodus 155
expozíció 79, 113, 114
F
fabula 25, 27
fenség 50, 61, 74, 95, 104, 136, 194,
196
feszültség 113, 116, 122, 130, 208
figura etymologica 156, 182
fiktív 21, 32, 156
filozófia 14, 132, 180, 219
forma 71, 96, 99, 131, 137, 142,
176, 184, 205, 208, 214, 217,
218
G, GY
genealógia 70
geszta 189
gondolatritmus 156
gótika 173, 176
groteszk 20
gúny 95, 96, 101, 124, 129, 166,
H
haláltánc (danse macabre)
205–210
halmozás 100, 130
hármas egység 108
harmónia 65, 66, 98
hasonlat 65, 66, 98, 157
hét szabad művészet 138, 165
hexameter 14, 175
himnusz 99, 100,167, 170, 177, 179,
184, 185, 209, 215
antik görög ~ 99, 100
középkori ~ 177, 179, 184
Mária-~ 184
horror 28, 30
humanista 172, 216, 219, 220, 221,
222, 224, 225
humanizmus 212, 214, 215, 219, 225
humor 21, 23, 156
hübrisz 114
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I, Í
iambosz 96, 112
idill 52, 92, 130, 134
idő
~rend 73, 86, 90, 134, 143, 189
~szerkezet 122
~tartam 93, 96, 11, 148, 151
időmértékes verselés 93, 95, 96
rímes-~ 185
iniciálé 156, 178, 180, 194
in medias res 73, 93
intelem 139
intertextualitás 25, 27
ionicus a maiore 112
ionicus a minore 112
írásbeliség 17, 39, 45
irodalmi „én” 33
irodalmi kommunikáció 21
irónia 20
J
jambus 93, 97, 101, 112, 129
jelenet 24, 45, 47, 64, 76, 113,
115,116, 117, 179,166, 174, 180
jelentés 19, 21, 24, 25, 28, 30
jellem 86, 92, 112, 113, 121, 124
jellemábrázolás 122, 133, 176
jellemzés 35, 74, 78, 183
jokulátor 189
K
kaland 78, 82, 84, 86, 97, 88, 89, 90,
156
kálvária 166
kánon, kanonizálás 144, 155, 167
kar 104–107, 111, 113, 116–118
kardal 51, 104 106, 107, 111–113,
116, 119, 127
katarzis 14, 22, 23
katedrális 64, 173, 176
kellék 15, 30, 42, 43, 92, 93, 108
képzelet, képzelettársítás 12, 20,
52, 6, 143, 183, 189
keret 226, 227
kereszténység 38, 46, 47, 63, 146,
162, 172–175, 179, 180, 198
késleltetés 117, 118
kisepika 25, 208, 226
kódex 79, 129, 130, 136, 137, 140,
151, 168, 174, 178, 180, 182, 186,
187, 191, 194, 195, 196, 200, 202,
216
kolostor 173, 174, 176, 178, 180,
181, 183, 202
komédia (vígjáték) 35, 104, 107,
124
komikum 20
kommosz 107, 113
kompozíció 123, 125
konfliktus 30, 52, 107, 111, 112,
115, 116, 122
konvenció 19, 78, 93, 95
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kozmológia 40, 45
könyvnyomtatás 29
középkor 14, 64 128, 129, 169,
171–210, 212–216, 222
krónika 45, 190
kultusz 28, 41, 61, 66, 104, 214
L
laikus 183
látomás 48, 144, 168, 178, 184, 194
legenda 182
leírás 34, 76, 108, 158, 188
lektűr 28, 30, 225
levél 140, 218
líra 14, 16, 22, 34, 126, 178, 194,
208, 217–219, 221–223
antik görög ~ 94–105
antik római ~ 130, 137
középkori ~ 184
trubadúr~ 192, 194, 204
vallásos ~ 155
lírai én 98, 101, 102, 130, 193, 194,
210, 218, 219, 221, 222, 223
lovagi epika (lovageposz, lovagregény) 186, 188
lovagi költészet 191
M
mágia 15, 37
mágus 15
Mária-siralom 178, 185, 186
megjelenítés 100
mértéktartás 139
mese 25, 26, 27, 29, 33, 39, 43, 48,
52, 81, 183
metafora 21, 98, 100, 157
miniatúra 46, 79, 168, 170, 176,
187, 191, 195, 196, 200
Minnesang 191
mitológia 24, 37, 50, 52–68, 134,
141, 143, 204, 214, 215, 220–225
mítosz 24, 28, 29, 39, 45, 57, 58, 60,
61, 62, 64, 66, 67, 68, 72, 98, 110,
119, 123, 142, 150, 151, 152
monda 33, 52, 57, 58, 62, 66, 71, 72,
73, 104, 109, 110, 122, 128, 188,
189, 190
monológ 107
monoteizmus 148
mora 93
motívum 29, 40, 44, 52, 60, 67, 76,
82, 134, 143, 156, 160, 169, 192,
221, 222, 228
műfaj 25, 27, 28, 30, 33, 34, 45, 70, 78,
93, 95, 96, 98, 102, 104, 109, 124,
127, 128, 132, 134, 136, 141, 142
146, 162, 168, 169, 179, 186, 189,
194, 203, 206, 208, 219, 221, 223,
226
műnemek 33, 195
művészet 12–18, 20–24, 27–32, 50,
56, 62, 65, 66, 76, 95, 100, 133, 143,
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169, 172, 174–176, 203, 209, 212,
213
művészi hatás 20, 22
N, NY
nagyepika 76
narrátor 30, 31, 32, 222
népköltészet 24, 28, 29, 95, 190
nibelungizált alexandrin 192
népszerű irodalom 28, 29, 30
novella 21, 22, 30, 170, 183,
226–228
O, Ó
óda 14, 34, 128, 138
ókomédia 124
oktáva 203, 205
Ószövetség 58, 147–156, 159, 162,
166, 169
P
parodosz 107, 113
passió 166, 169, 179
példa, példázat, példabeszéd,
25, 26, 27, 162, 163, 164, 179
pentameter 95, 223
petrarkizmus 219
prédikáció 156, 179, 180, 181, 186
próféta 155, 156, 164, 170
prologosz 107, 111, 113, 122
pusztulástörténet 68
pirrichius 93, 96, 97
R
refrén 31, 201, 205, 206, 208, 222
rege 38, 45, 46
regény 17, 24, 30, 33, 64, 183, 188,
193
detektív~ (krimi) 30
regös 38, 39, 40, 45, 46, 47, 189,
190
reneszánsz 65, 66, 172, 201, 209,
211–224
retorika 17, 182
retorikai elemek 182
révülés 38, 42
rím, rímelhelyezés 183, 185, 195,
205, 208, 213
bokor~ 185
páros ~185
ritmus 95, 96, 185
rítus 15, 16, 24, 42
román stílus 173, 176
rondó 205
rögtönzés 129
rút 20
S
sámánizmus 39, 41
segélykérés (invokáció) 73
seregszemle (enumeráció) 93
sormetszet (cezúra) 95, 97
spondeus 92, 97, 99, 101
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stílusirányzat 176
strófaszerkezet 95
Sz
szakrális 40, 48
szapphói versszak 99, 139
szatíra 155
szépirodalom 17, 28, 29, 30, 32, 45
szépség 20, 58, 63, 66, 71, 99, 100,
218, 221, 224
szerkezet
eposz ~-e 70, 81, 82, 95, 86
hármas ~ 108
tér-idő ~ 122
vers~ 95, 99, 101, 217
szerző 21, 23, 24, 25, 27, 32, 34, 70,
76, 78, 84, 100, 114, 124, 142,
153, 158, 167, 168, 183, 184, 185,
188, 189, 196, 203, 208, 209, 213,
214
szerzői utasítás 108
szimbólum (jelkép) 19, 21, 24, 25,
36, 39, 43, 45, 46, 47, 49, 144, 193
színjátszás 61, 65, 103, 104, 108
színpadformák
antik görög 105, 106, 108, 112,
113
színpadtechnika 35, 92
szóbeliség 16
szókép (trópus) 19, 24, 98, 156

szonett 217, 218, 219
szónoki beszéd 155
szórakoztató irodalom 30
szövegköziség 25
szövegösszefüggés (kontextus)
19, 25
sztaszimon 107, 113
T
táltos 38, 40, 42, 43, 44, 46
téma 60, 66, 101, 137, 169, 194,
221
témamegjelölés (propozíció) 132
tér 25, 32, 78
tercina 195
teremtéstörténet 45, 57, 67, 68,
148, 149, 150
testamentum 203–209
tetőpont (krízis) 108, 113, 119
tetralógia 105
theszisz 95
toposz 68, 100
totemizmus 39
tragédia 23, 35, 53, 104, 105, 107,
109, 111, 122, 123, 124
tragikomikum 20
tragikum 20, 74, 102, 109, 120
tragikus hős 106, 109, 111, 120
triász 107
trocheus 93, 97, 99, 101

tudományos-fantasztikus irodalom
30
U, Ú
újplatonizmus 220
Újszövetség 146, 158, 167, 169
utalás 206, 214, 215, 221, 223
utánzás 142, 214–215
Ü, Ű
ütem 185
antikizáló ~ 185
V
vágánsköltészet 202
vallomás 22, 213, 142, 178, 180,
181, 216
végkifejlet (katasztrófa) 107, 111,
112, 113, 119
véletlen 86, 92, 204
versfő (akrosztichon) 208
versláb 93, 95, 97, 101, 192
világfa 39, 40, 42, 43, 44
világkép 39, 52, 55, 70, 79, 172,
174, 195
Z, ZS
zeneiség 174
zsoltár 155, 156, 157, 191
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Az idézetek és a felhasznált irodalom
forrásjegyzéke
12. oldal Arany János‐emlékkönyv, II. kötet, Arany szép‐
tani jegyzetei a költő halála félszázados évfordulója
alkalmából, Magyar Tudományos Akadémia,
Budapest, 1934.
13. oldal E. H. Gombrich: A művészet története, G. Beke
Margit, Falvay Mihály fordítása, Gondolat Kiadó,
Budapest, 1983.
14. oldal Johann Joachim Winckelmann: Művészeti írá‐
sok, Rajnai László, Tímár Árpád fordítása, Helikon
Kiadó, 2005.
14. oldal Óda egy görög vázához, Tóth Árpád fordítása.
In: John Keats versei, Európa Kiadó, Budapest, 1975.
15. oldal Mircea Eliade: A szent és a profán, Berényi
Gábor, M. Nagy Miklós fordítása, Helikon Kiadó,
Budapest, 2019.

39. oldal Jankovics Marcell: Ének a csodaszarvasról,
Csokonai Kiadó, Budapest, 2001.
39. oldal Hoppál Mihály: Sámánok. Lelkek és jelképek,
Helikon Kiadó, Budapest, 1994.
41. oldal Kriza János: Vadrózsák, Székely népköltési gyűj‐
temény, Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár, 1963.
41. oldal Daczó Árpád: Csíksomlyó titka, Pallas Akadémia
Kiadó, Csíkszereda, 2002.
42. oldal Arany János: Toldi, Jankovics Marcell rajzaival,
Méry Ratio Kiadó, Somorja, 2010.
44. oldal Pál József–Újvári Edit: Szimbólumtár, Balassi
Kiadó, Budapest, 2005.
46. oldal Nagy László: Csodaﬁú‐szarvas, Móra kiadó,
Budapest, 1977.

18. oldal Arisztotelész: Poétika, Sarkady János fordítása,
Magyar Helikon Kiadó, Budapest, 1974.

47. oldal Móser Zoltán: Regő rejti, Tiszatáj, 2005/7.

21. oldal Karinthy Frigyes művei, 5. kötet, Notesz – Ki
kérdezett?, Kossuth Kiadó, Budapest, 2011.

48. oldal Keresztyén Balázs: Rákóczi virágai (Kárpátaljai
történeti és helyi mondák), Intermix Kiadó, Ungvár–
Budapest, 1992.

21. oldal Karinthy Frigyes: Prológus egy cirkusz‐ﬁlmhez,
In: Karinthy Frigyes: Nem mondhatom el senkinek,
Kossuth Kiadó, 2012.

48. oldal Anonymus: Gesta Hungarorum, Pais Dezső for
dítása, Interpopulart Kiadó, Szentendre, 1995.

21. oldal Sigmund Freud: Álomfejtés, Hollós István fordí
tása, Helikon Kiadó, Budapest, 2016.

49. oldal Juhász Gyula összes költeményei, Osiris Kiadó,
Budapest, 2006.

21. oldal Szabolcsi Miklós: A clown mint a művész önarc‐
képe, Corvina Kiadó, Budapest, 1974.

50. oldal Szerb Antal: A világirodalom története,
Magvető Kiadó, Budapest, 2000.

24. oldal Jan Assmann: A kulturális emlékezet: írás, em‐
lékezés és politikai identitás a korai magaskultúrák‐
ban, Hidas Zoltán fordítása, Atlantisz Kiadó,
Budapest, 1999.

50. oldal Thomas Mann: József és testvérei, Sárközi
György fordítása, Európa Könyvkiadó, Budapest,
1975.

25. oldal Sarkady János: Aiszóposz és meséi, Európa
Könyvkiadó, Budapest, 1987.
26. oldal Erdős K. Ottó: Fabula és ﬁlozóﬁa, internetes
forrás: http://www.okoruzenete.hu/pdf/02arcke
pek_es_tajkepek/01tahalesztol_thaleszig/06fabu
la_es_ﬁlozoﬁa.pdf (letöltés: 2020. 03. 25.)
32. oldal Keszthelyi Tibor: A detektívtörténet anatómiá‐
ja, Magvető Kiadó, Budapest, 1979.
38. oldal Kabay Lizett: Világszarvas, világtáltos, Mentor
Kiadó, Marosvásárhely, 2008.
39. oldal Diószegi Vilmos: Samanizmus, Terebess Kiadó,
Budapest, 1998.

53., 54., 57. oldal Hésziodosz: Istenek születése, Munkák
és napok, TrencsényiWaldapfel Imre fordítása,
Európa Könyvkiadó, Budapest, 2005.
59. oldal Aiszkhülosz: Oreszteia / Leláncolt Prométheusz,
Devecseri Gábor, TrencsényiWaldapfel Imre fordítá
sa, Interpopulart Kiadó, Szentendre, 1994.
63. oldal TrencsényiWaldapfel Imre: Görög regék, Móra
Kiadó, Budapest, 2016.
68. oldal Gilgames, Zászlós Levente fordítása, Tertia kia
dó, Budapest, 2004.
75., 94. oldal Homérosz: Iliász, Devecseri Gábor fordítá
sa, Európa Könyvkiadó, Budapest, 2009.
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79., 80., 83. 84., 85. 88., 89., 92., 94. oldal Homérosz:
Odüsszeia, Devecseri Gábor fordítása, Európa
Könyvkiadó, Budapest, 2003.
91. oldal Devecseri Gábor: Homéroszról és a Homérosz‐
fordításról. In. Iliász, Európa Könyvkiadó, Budapest,
1957.
95. oldal Falus Róbert: Az antik világ irodalmai, Gondolat
Kiadó, Budapest, 1980.
96. oldal Szimonidész: A thermophülai hősök sírfelirata,
PonoriThewrewk Emil fordítása. In. Görög költők an‐
tológiája, Európa Könyvkiadó, Budapest, 1959.
97. oldal Arkhiokhosz: Megnyugvás a sorsban, Marticskó
József fordítása. In. Görög költők antológiája, Európa
Könyvkiadó, Budapest, 1959.
98. oldal Szapphó: Aphroditéhoz, Devecseri Gábor fordí
tása. In. Görög költők antológiája, Európa
Könyvkiadó, Budapest, 1959.

137. oldal Babits Mihály: Az európai irodalom története,
Nyugat, Budapest, 1936.
142. oldal Ovidius: Átváltozások, Devecseri Gábor fordí
tása, Európa Könyvkiadó, Budapest, 1982.
144. oldal Adamik Tamás: Római irodalom az aranykor‐
ban, Magyar Könyvklub, Budapest, 2001.
146. oldal Szerb Antal: A világirodalom története,
Magvető Kiadó, Budapest, 2000.
150., 153., 155., 158., 159., 160–169. oldal Szent István
Társulati Biblia, internetes forrás: www.szentiras.hu
157. oldal Új fordítású revideált Károli Biblia, internetes
forrás: www.abibliamindenkie.hu
189. oldal Anonymus: Gesta Hungarorum, Pais Dezső
fordítása, Interpopulart Kiadó, Szentendre, 1995.

111. oldal Arisztotelész: Poétika, Sarkady János fordítá
sa, Magyar Helikon Kiadó, Budapest, 1974.

192. oldal Walther von der Vogelweide: Ó jaj, hogy el‐
tűnt minden, Radnóti Miklós fordítása. In: Klasszikus
német költők I–II., Európa Könyvkiadó, Budapest,
1977.

112. oldal Szophoklész: Antigoné, TrencsényiWaldapfel
Imre fordítása, Mérték Kiadó, Budapest, 2004.

195. oldal Dante Alighieri: Az új élet, Jékely Zoltán fordí
tása, FranklinTársulat, Budapest, é. n.

112. oldal Szophoklész: Antigoné, Mészöly Dezső fordí
tása, Akkord Kiadó, Budapest, 2020.

196–201. oldal Dante Alighieri: Isteni színjáték, Babits
Mihály fordítása, Szent István Társulat, Budapest,
2002.

116. oldal Szophoklész: Antigoné, Ratkó József fordítása,
Nagykálló Barátainak Köre, Nagykállói Városi
Könyvtár, Nyíregyháza–Nagykálló, 1994.
117., 118. oldal Falus Róbert: Az antik világ irodalmai,
Gondolat Kiadó, Budapest, 1980.
120. oldal Péterfy Jenő: A három görög tragikus,
Budapesti Szemle, 1898., 96. kötet, 262–264.
122. oldal Babits Mihály: Az európai irodalom története,
Nyugat, Budapest, 1936.
129., 130. oldal Catullus versei, Devecseri Gábor,
Kerényi Károly fordítása, Európa Könyvkiadó,
Budapest, 1978.
133. oldal Vergilius összes művei, Lakatos István fordítá
sa, Magyar Helikon Kiadó, Budapest, 1973.
136., 137. oldal Horatius legszebb versei, Devecseri
Gábor, Tótfalusi István fordítása, Móra Kiadó,
Budapest, 1993.
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204–210. oldal François Villon összes versei, Szabó
Lőrinc, Mészöly Dezső, Illyés Gyula, Vas István fordí
tása, Európa Könyvkiadó, Budapest, 2008.
210. oldal A teljes Villon, Mészöly Dezső fordítása,
Magvető Kiadó, Budapest, 1980.
222–223. oldal Janus Pannonius versei, Hegedűs István,
Csorba Győző fordítása, Szépirodalmi Kiadó,
Budapest, 1983.
223., 225. oldal Janus Pannoniustól Balassi Bálintig,
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1968.
228. oldal Giovanni Boccaccio: Dekameron, Révay József
fordítása, Kossuth Kiadó, Budapest, 2010.
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Képek forrása

A könyv illusztrációi Ritter Ottó munkái
(40., 41., 42., 44., 48., 51., 56., 85., 89. oldal)
A borítón: Firenzei festő: Dante allegorikus portréja,
16. század vége (részlet, National Gallery of Art,
Washington), Jean-Honoré Fragonard: Olvasó lány
(részlet, National Gallery of Art, Washington)
A hátsó borítón: Peter Paul Rubens: Diana vadászni indul, 1615 körül (részlet, Cleveland Museum of Art,
Cleveland)
10. oldal Dél-itáliai ivócsésze töredéke Zeusz ábrázolásával, Kr. e. 430–400 (Metropolitan Museum of Art,
New York)
11. oldal Johannes Jelgerhuis: Pieter Meijer Warnars
könyvkereskedése Amszterdamban, részlet, 1820
(Rijksmuseum, Amszterdam)
12. oldal Jan Vermeer van Delft: Lány gyöngy fülbevalóval, 1665 körül (Mauritshuis, Hága)
13. oldal Bertel Thorvaldsen: Múzsák, 1836 körül
(Thorvaldsens Museum, Koppenhága)
14. oldal Ferenczy István: Pásztorlányka, 1820–1822
(Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria,
Budapest)
17. oldal Gerard Dou: Olvasó idős nő, 1631–1632 körül
(Rijksmuseum, Amszterdam)
18. oldal Marc Chagall: Magány, 1933 (Museum of Art,
Tel-Aviv)
19. oldal Barthélémy d'Eyck: Csendélet könyvekkel,
1442–1445 körül (Rijksmuseum, Amszterdam)
21. oldal Rónai Dénes: Karinthy Frigyes (Petőfi Irodalmi
Múzeum, Budapest)
22. oldal Antoine Watteau: Az olasz komédiások, 1720
körül (J. Paul Getty Museum, Los Angeles, Digital
image courtesy of the Getty’s Open Content
Program)
22. oldal Henri de Toulouse-Lautrec: A cirkuszban, 1899
(Art Institute of Chicago, Chicago)
26. oldal Diego Velázquez: Aesopus, 1639–1641
(Museo del Prado, Madrid)
26. oldal Csigó László: Hajnóczy Péter, 1982 körül
27. oldal Hyacinthe Rigaud – Gerard Edelinck: Jean de
La Fontaine, 1707 előtt (Rijksmuseum, Amszterdam)
30. oldal Sir Arthur Conan Doyle (Library of Congress,
Washington)
31. oldal Edgar Allan Poe, 1849 (J. Paul Getty Museum,
Los Angeles, Digital image courtesy of the Getty’s
Open Content Program)
33. oldal Charles Meynier: Kalliopé, az elbeszélő költészet múzsája, 1798 (Cleveland Museum of Art,
Cleveland)
34. oldal Benvenuto Cellini(?): Pegazus, 1537–1547 körül (National Gallery of Art, Washington)
34. oldal Antonio Canova: Erátó, a lírai költészet múzsája, 1816 (Cleveland Museum of Art, Cleveland)

35. oldal Tavarnelle mester: Thália és Melpomené, 1500
körül (Minneapolis Institute of Art, Minneapolis)
37. oldal Amfora Héraklész és Tritón küzdelmének ábrázolásával, Kr. e. 520 körül (Metropolitan Museum
of Art, New York)
38. oldal László Gyula: A regös (50 rajz a honfoglalókról)
38. oldal Semayer Vilmos: Regösök, Garabonc, 1900 körül (NM F 1642, Néprajzi Múzeum, Budapest)
43. oldal Jelenet a Fehérlófia című rajzfilmből, 1981
(rendezte: Jankovics Marcell)
45. oldal Szkíta aranyszarvas, Kr. e. 4. század (Cleveland
Museum of Art, Cleveland)
46. oldal Szent László és a szarvas. Miniatúra a Képes
Krónikából, 1360 körül (Országos Széchényi Könyvtár, Budapest)
47. oldal Jelenet Jankovics Marcell Ének a csodaszarvasról című rajzfilmjéből (2002)
51. oldal Lawrence Alma-Tadema: Felolvasás Homéroszból, 1885 (Philadelphia Museum of Art, Philadelphia)
52. oldal Dél-itáliai ivócsésze töredéke Zeusz ábrázolásával, Kr. e. 430–400 (Metropolitan Museum of Art,
New York)
53. Lakóniai ivócsésze a kimérát legyőző Bellorophón
ábrázolásával, 570–565 körül (J. Paul Getty Museum,
Los Angeles, Digital image courtesy of the Getty’s
Open Content Program)
54. oldal John Singleton Copley: Neptunus visszatérése,
1754 körül (Metropolitan Museum of Art, New York)
55. oldal Peter Paul Rubens: Diana vadászni indul, 1615
körül (Cleveland Museum of Art, Cleveland)
55. oldal Hendrick Goltzius: Juno, 1595–1956 (Rijksmuseum, Amszterdam)
55. oldal Charles Meynier: Apollón és Uránia, az asztronómia múzsája, 1798 (Cleveland Museum of Art,
Cleveland)
57. oldal Dirck van Baburen: Vulcanus (Héphaisztosz)
leláncolja Prométheuszt, 1623 (Rijksmuseum,
Amszterdam)
58. oldal Gustave Moreau: Prométheusz, 1868 (Musée
Gustave Moreau, Párizs)
59. oldal Peter Paul Rubens – Frans Snyders: A leláncolt
Prométheusz, 1611–1618 (Philadelphia Museum of
Art, Philadelphia)
60. oldal Bertel Thorvaldsen: Mercurius Argus megölésére készül, 1818 (Thorvaldsens Museum, Koppenhága)
61. oldal Bertel Thorvaldsen – Rasmus Andersen:
Mercurius elviszi Bacchust Inónak, 1809–1889
(Thorvaldsens Museum, Koppenhága)
61. oldal (Pieter van der Werff: A gyermek Hercules a kígyóval, 1702–1722 körül (Rijksmuseum, Amszterdam)
62. oldal Hercules bronzszobrocskája, Lüszipposz Kr. e.
4. századi szobrának Kr. u. 1. századi másolata

KÉPJEGYZÉK

235

MOHA_09_Fogalomtár_0624_MOHACSY_09_6.qxd 2020. 06. 26. 0:37 Page 236

(J. Paul Getty Museum, Los Angeles, Digital image
courtesy of the Getty’s Open Content Program)
62. oldal Ismeretlen rajzoló – Heinrich Aldegrever:
Hercules és Atlas, 1550 (Rijksmuseum, Amszterdam)
64. oldal Domenico Tiepolo: Bacchus és Ariadné, 1743–
1745 körül (National Gallery of Art, Washington)
65. oldal Dionüszosz és Ariadné. Dél-itáliai pelike töredéke, Kr. e. 350 körül (J. Paul Getty Museum,
Los Angeles, Digital image courtesy of the Getty’s Open
Content Program)
65. oldal Giovanni Battista Piranesi: Korinthoszi oszloprend, 1756–1757 (Rijksmuseum, Amszterdam)
67. oldal Dombormű II. Assur-nászir-apli asszír király
palotájából, Kr. e. 883–859 körül (Metropolitan
Museum of Art, New York)
69. oldal Pallasz Athéné szobrának római márványmásolata, Kr. u. 1–2. század (Metropolitan Museum of
Art, New York)
70. oldal Ismeretlen flamand (?) festő: Homérosz, 1639
(Walters Art Museum, Baltimore)
71. oldal Attikai amfora Parisz ítéletének ábrázolásával,
Kr. e. 540–530 körül (Metropolitan Museum of Art,
New York)
73. oldal Bertel Thorvaldsen – Georg Christian Freund:
Akhilleusz és Briszéisz, 1803/1865 (Thorvaldsens
Museum, Koppenhága)
74. oldal Bertel Thorvaldsen: Priamosz elkéri Akhilleusztól Hektór holttestét, 1815/1868–1870
(Thorvaldsens Museum, Koppenhága)
77. oldal Nicolas Vleughels – François Morellon La Cave:
Akhilleusz pajzsa, 18. század (Rijksmuseum, Amszterdam)
78. oldal Apollonio di Giovanni: Odüsszeusz kalandjai,
1435–1445 körül (Art Institute of Chicago, Chicago)
79. oldal A trójai faló. Miniatúra egy 15. századi angol
kódexből (British Library, London)
80. oldal Bertel Thorvaldsen: Odüsszeusz megkapja
Akhilleusz fegyvereit, 1832–1833 (Thorvaldsens
Museum, Koppenhága)
81. oldal Tithónosz festő: Vörösalakos léküthosz Pallasz
Athéné ábrázolásával, Kr. e. 480 körül (Metropolitan
Museum of Art, New York)
83. oldal Gerard de Lairesse: Hermész utasítja
Kalüpszót, hogy engedje el Odüsszeuszt, 1670 körül
(Cleveland Museum of Art, Cleveland)
84. oldal Jacob Jordaens: Odüsszeusz találkozik Nauszikaával, 1630–1640 körül (Rijksmuseum, Amszterdam)
86. oldal Odüsszeusz elmenekül a küklópsz barlangjából. Attikai feketealakos váza, Kr. e. 520–500 (J. Paul
Getty Museum, Los Angeles, Digital image courtesy
of the Getty’s Open Content Program)
87. oldal Ismeretlen grafikus: A laisztrügónok összezúzzák Odüsszeusz hajóit, 16–17. század (Rijksmuseum,
Amszterdam)
87. oldal Antonio Tempesta nyomán Crispijn van de
Passe: Kirké disznóvá változtatja Odüsszeusz társait,
17. század (Rijksmuseum, Amszterdam)
88. oldal Körösfői-Kriesch Aladár: Kasszandra, 1908
(Iparművészeti Múzeum, Budapest)
89. oldal Szirén terrakottaszobrocskája, Kr. e. 550–500
(Metropolitan Museum of Art, New York)
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91. oldal Francois-Xavier Fabre: Eurükleia felismeri
Odüsszeuszt, 1799 körül (Thorvaldsens Museum,
Koppenhága)
92. oldal John Francis Rigaud – Francesco Bartolozzi:
Odüsszeusz és Pénelopé találkozása, 1788 (Rijksmuseum, Amszterdam)
94. oldal Nikon festő: Vörösalakos léküthosz Apolló ábrázolásával, Kr. e. 460–450 (Metropolitan Museum
of Art, New York)
97. oldal Vörösalakos amfora kitharán játszó férfi ábrázolásával, Kr. e. 490 körül (Metropolitan Museum of
Art, New York)
99. oldal Bertel Thorvalsden: Vénusz az almával, 1813–
1816 (Thorvaldsens Museum, Koppenhága)
100. oldal Lawrence Alma-Tadema: Szapphó és
Alkaiosz, 1881 (Walters Art Museum, Baltimore)
101. oldal Christian Fædder Høyer: Anakreón és
Cupido, 1806 (Thorvaldsens Museum, Koppenhága)
102. oldal Khorégosz festő: Vörösalakos kratér DélItáliából Dionüszosz kísérőinek ábrázolásával, Kr. e.
390–380 (Cleveland Museum of Art, Cleveland)
106. oldal Maszkot viselő színész terrakottaszobrocskája, Kr. e. 400 körül (Metropolitan Museum of Art,
New York)
107. oldal Bertel Thorvaldsen: Melpomené, a tragédia
és Thália, a komédia múzsája, 1843 (Thorvaldsens
Museum, Koppenhága)
108. oldal Klösz György: A budapesti Népszínház
(Fortepan / Klösz György felvétele)
114. oldal Attikai feketealakos terrakottatábla halottsiratás ábrázolásával, Kr. e. 520–510 (Metropolitan
Museum of Art, New York)
117. oldal Vörösalakos külix (ivóedény) harcos ábrázolásával, Kr. e. 500 körül (Metropolitan Museum of
Art, New York)
118. oldal Dél-itáliai vörösalakos váza Aphrodité Erósz
ábrázolásával, Kr. e. 370–360 (Cleveland Museum of
Art, Cleveland)
121. oldal Attikai vörösalakos váza töredéke női fejjel,
Kr. e. 460–450 körül (Cleveland Museum of Art,
Cleveland)
121. oldal Jules-Eugène Lenepveu: Antigoné
Polüneikész holttestével, 19. század (Metropolitan
Museum of Art, New York)
125. oldal Lucius Verus császár szobrának töredéke,
Kr. u. 161–169 (Metropolitan Museum of Art, New
York)
129. oldal Jan Goeree: Címlapterv Catullus, Tibullus és
Propertius költeményeinek kiadásához, 1700 körül
(Rijksmuseum, Amszterdam)
129. oldal Dél-itáliai kódex Catullus költeményeivel,
15. század utolsó negyede (The British Library,
London)
130. oldal Dél-itáliai kódex Catullus költeményeivel,
15. század utolsó negyede (The British Library,
London)
132. oldal Vergilius két múzsával. Mozaik Vergilius hadrumetumi házából Kr. u. 3. század (Musée National
du Bardo, Tunisz)
134. oldal Julius Caesar fejszobra, Kr. e. 1. század – Kr. u. 1.
század (J. Paul Getty Museum, Los Angeles, Digital
image courtesy of the Getty’s Open Content Program)
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135. oldal Római kori pénzérme Janus ábrázolásával,
Kr. e. 225–214 (Art Institute of Chicago, Chicago)
136-137. oldal Itáliai kódex Horatius ódáival, 16. század
eleje (The British Library, London)
140. oldal Roberto Bompiani: Római lakoma, 19. század
második fele (J. Paul Getty Museum, Los Angeles,
Digital image courtesy of the Getty’s Open Content
Program)
141. oldal A Hősnők leveleinek illusztrációi egy 1500
körüli francia kódexből (The British Library, London)
142. oldal Cesar van Everdingen: Vertumnus és
Pomona, 1650 körül (J. Paul Getty Museum, Digital
image courtesy of the Getty’s Open Content
Program)
142. oldal Urbinói majolikatál Diana és Actaeon történetének
ábrázolásával,
1540–1550
körül
(Rijksmuseum, Amszterdam)
143. oldal Peter Paul Rubens: Meleager és Atalanta,
1616 körül (Metropolitan Museum of Art, New York)
143. oldal Jacob Jordaens – Nicolaes Lauwers:
Philemon és Baucis, 1619–1652 körül (Rijksmuseum,
Amszterdam)
144. oldal Étienne-Maurice Falconet: Pygmalion, 1780
körül (Rijksmuseum, Amszterdam)
144. oldal Giovanni Battista Tiepolo: Apollo és Daphne,
1755–1760 körül (National Gallery of Art, Washington)
145. oldal Angliai szobrász: Keresztvitel, 1400 körül
(Cleveland Museum of Art, Cleveland)
146. oldal Marinus van Reymerswale: Szent Jeromos,
1535–1545 (Rijksmuseum, Amszterdam)
149. oldal Albrecht Dürer: Ádám és Éva, 1504 (Rijksmuseum, Amszterdam)
149. oldal Domenichino: Isten megfeddi Ádámot és
Évát, 1626 (National Gallery of Art, Washington)
149. oldal Hugo van der Goes: Bűnbeesés, 1479 után
(Kunsthistorisches Museum, Bécs)
150. oldal Michel Wolgemut műhelye: Noé bárkájának
építése, 1493 (Rijksmuseum, Amszterdam)
151. oldal Id. Jan Brueghel: Az állatok beszállnak Noé
bárkájába, 1613 (J. Paul Getty Museum, Los Angeles,
Digital image courtesy of the Getty’s Open Content
Program)
151. oldal Noé bárkájának ábrázolása egy 15. század
végi angol kódexből (J. Paul Getty Museum, Los
Angeles, Digital image courtesy of the Getty’s Open
Content Program)
153. oldal Ferenczy Károly: Józsefet eladják testvérei,
1900 (Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti
Galéria, Budapest)
154. oldal Ismeretlen festő: József és Potifárné, 1575 körül (Rijksmuseum, Amszterdam)
156. oldal A zsoltárszerző Dávid király. Iniciálé egy
1430–1450 körüli itáliai zsoltároskönyvből (Cleveland Museum of Art, Cleveland)
157. oldal Lorenzo Monaco: Dávid király, 1408–1410
(Metropolitan Museum of Art, New York)
158. oldal Hans Memling: Angyali üdvözlet, 1480–1489
körül (Metropolitan Museum of Art, New York)
159. oldal Sandro Botticelli: A királyok imádása, 1478–
1482 körül (National Gallery of Art, Washington)
159. oldal Gerard David: Jézus születése, 1480-as évek
eleje (Metropolitan Museum of Art, New York)

160. oldal Burgundiai festő: A királyok imádása, 1410–
1420 körül (J. Paul Getty Museum, Los Angeles,
Digital image courtesy of the Getty’s Open Content
Program)
161. oldal Veit Stoss: Jézus megkeresztelése, 1480–
1490 körül (Metropolitan Museum of Art, New York)
162. oldal Ferenczy Károly: Hegyi beszéd, 1896 (Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria,
Budapest)
163. oldal Rembrandt Harmenszoon van Rijn: Az irgalmas samaritánus, 1633 (Rijksmuseum, Amszterdam)
164. oldal Rembrandt Harmenszoon van Rijn: A tékozló fiú hazatérése (1636) (Rijksmuseum, Amszterdam)
165. oldal El Greco: Krisztus megtisztítja a jeruzsálemi
templomot, 1570 körül (Minneapolis Institute of Art,
Minneapolis)
166. oldal Krisztus megostorozása. Táblakép egy 1480–
1495 körüli német oltárról (Walters Art Museum,
Baltimore)
167. oldal Bizánci medallion Szent Pál ábrázolásával,
1100 körül (Metropolitan Museum of Art, New York)
167. oldal Jacopo Tintoretto: Szent Pál megtérése, 1545
körül (National Gallery of Art, Washington)
168. oldal Szent János Patmosz szigetén. Miniatúra egy
1510–1520 körüli németalföldi kódexből (J. Paul
Getty Museum, Los Angeles, Digital image courtesy
of the Getty’s Open Content Program)
168. oldal Albrecht Dürer: Az apokalipszis négy lovasa,
1498 körül (Rijksmuseum, Amszterdam)
170. oldal Az angyal megmutatja Szent Jánosnak
a nagy babiloni paráznát. Francia miniatúra a
Jelenések könyvéből, 1295 körül (Cleveland
Museum of Art, Cleveland)
171. oldal Délnémet festő: Jegyespár, 1470 körül
(Cleveland Museum of Art, Cleveland)
174. oldal Itáliai kódexlap Szent Ferenc életének jeleneteivel, 1320–1342 körül (Metropolitan Museum of
Art, New York)
175. oldal Sassetta: Aquinói Szent Tamás imája, 1423–
1425 körül (Szépművészeti Múzeum, Budapest)
178. oldal Kódexíró szerzetes. Iniciálé a Trapezuntiuskódexből, 15. század (Országos Széchényi Könyvtár,
Budapest)
179. oldal Ausztriai ólomüveg ablak töredéke Szent
Ambrus alakjával, 1340–1350 körül (Metropolitan
Museum of Art, New York)
180. oldal A muranói graduálé mestere: Iniciálé Szent
Ágoston alakjával egy velencei kódexből, 1420 körül (Cleveland Museum of Art, Cleveland)
182. oldal A Halotti beszéd (Országos Széchényi Könyvtár, Budapest)
182. oldal Willem Vrelant: Halotti mise, 1460 körül
(J. Paul Getty Museum, Los Angeles)
185. oldal Krisztus siratása (Pietá). Német alabástromszobor, 15. század eleje (Metropolitan Museum of
Art, New York)
186. oldal Az Ómagyar Mária-siralom a Leuveni kódexben (Országos Széchényi Könyvtár, Budapest)
187. oldal Lovag és hölgye. Miniatúra a Manesse-kódexből, 14. század, Universitätsbibliothek, Heidelberg
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190. oldal A Képes Krónika címlapja, 1360 körül
(Országos Széchényi Könyvtár, Budapest)
191. oldal Walther von der Vogelweide. Miniatúra a
Manesse-kódexből, 14. század (Universitätsbibliothek, Heidelberg)
193. oldal Firenzei festő: Dante allegorikus portréja,
16. század vége (National Gallery of Art, Washington)
194. oldal Dante és Vergilius. Iniciálé egy itáliai kódexből, 1440-es évek (The British Library, London)
195. oldal Dante és Beatrice. Miniatúra egy itáliai kódexből, 1440-es évek (The British Library, London)
196. oldal Dante az erdőben és találkozása Vergiliusszal. Miniatúra egy itáliai kódexből, 1440-es
évek (The British Library, London)
197. oldal Gustave Doré: Illusztráció A pokolhoz, 1866
(Metropolitan Museum of Art, New York)
200. oldal Dante és Vergilius találkozik a hamis tanácsadókkal; Dante és Vergilius találkozik Odüsszeusszal
és Diomédésszel. Miniatúra egy itáliai kódexből,
1440-es évek (The British Library, London)
201. oldal Gulácsy Lajos: Paolo és Francesca, 1903
(Szépművészeti Múzeum - Magyar Nemzeti Galéria,
Budapest)
202. oldal Jean Fouquet: Isten keze megvédi a híveket
a démonoktól, 1460 körül (Metropolitan Museum of
Art, New York)
205. oldal Ifj. Hans Holbein: A császár. A Haláltánc sorozatból, 1522–1526 (Rijksmuseum, Amszterdam)
206. oldal Michael Wolgemut műhelye: Haláltánc, 1493
(Rijksmuseum, Amszterdam)
207. oldal Ifj. Hans Holbein: A hölgy. A Haláltánc sorozatból, 1522–1526 (Cleveland Museum of Art,
Cleveland)
209. oldal Ifj. Hans Holbein: A gazdag ember. A Haláltánc sorozatból, 1522–1526 (Cleveland Museum of
Art, Cleveland)
210. oldal Ifj. Hans Holbein: A püspök. A Haláltánc sorozatból, 1522–1526 (Cleveland Museum of Art, Cleveland)
211. oldal Sandro Botticelli: Ifjú képmása, 1482–1485
körül (National Gallery of Art, Washington)
215. oldal Sandro Botticelli: Vénusz születése, 1485 körül (Galleria degli Uffizi, Firenze)
215. oldal Leonardo da Vinci: Mona Lisa, 1503–1506 körül (Musée du Louvre, Párizs)
216. oldal Giorgio Vasari: Hat toszkán költő, 1544
(Minneapolis Institute of Art, Minneapolis)
218. oldal Petrarca arcképe egy 1400 körüli velencei kódexben (The British Library, London)
220. oldal Janus Pannonius arcképe, Andrea Mantegna
freskójának részlete, 1457 körül, Chiesa degli
Eremitani, Padova (Wikimedia Commons, közkincs)
221. oldal Illusztrációk Petrarca műveinek 1491–1492es velencei kiadásából (Metropolitan Museum of
Art, New York)
222. oldal Janus Pannonius-költemény egy 15. századi
kódexben (Országos Széchényi Könyvtár, Budapest)
227. oldal Hans Schäufelein: Illusztrációk a Dekameronból, 1534 előtt (Metropolitan Museum of Art,
New York)
228. oldal Alexandre Cabanel: Firenzei költő, 1861
(Metropolitan Museum of Art, New York)
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© Shutterstock
Willendorfi Vénusz (16. oldal), Tatabánya, A Pál utcai
fiúk szobra (24. oldal), Turul-emlékmű (48. oldal),
Athén, Akropolisz (55. oldal), Pallasz Athéné szobra,
Athén (55. oldal), Knósszosz romjai (63. oldal), sövénylabirintus (64. oldal), Kariatidák a budapesti
Wahrmann-palota bejáratánál (66. oldal), Erekhteion, Athén (66. oldal), Ékírás (67. oldal), Gilgames
(68. oldal), Trója romjai (72. oldal), Odüsszeusz mozaik (83. oldal), Periklész (103. oldal), Niké temploma, Athén (103. oldal), Epidaurosz, görög színház
(105. oldal), Hierapoliszi színház (106. oldal),
Szophoklész mellszobra (108. oldal), Oidipusz és a
szfinx (110. oldal), Colosseum, Róma (126. oldal),
Az ókori Róma rekonstrukciós makettje (127. oldal),
A capitoliumi anyafarkas (128. oldal), Augustus
szobra (130. oldal), Laokoón-csoport (133. oldal),
Monte Soratte, Róma (138. oldal), Michelangelo:
Mózes (147. oldal), Tóratekercs (148. oldal), A reimsi
székesegyház (172. oldal), A jáki apátsági templom
(173. oldal), A jáki templom főkapuja (177. oldal),
A párizsi Notre-Dame rózsaablaka (177. oldal),
A kassai dóm szentélye (177. oldal), Maria Laach,
Apátsági templom (179. oldal), A tihanyi apátság
(181. oldal), Anonymus szobra (190. oldal), Firenze
látképe (212. oldal), Raffaello: Az athéni iskola
(214. oldal), virágzó mandulafa (223. oldal),
Boccaccio szobra (225. oldal)
© Shutterstock / Electric Egg (Bristoli utcakép, 12. oldal)
Luke W. Choi (Warhol kiállítás, 14. oldal) t hipjang
(Lascaux, barlangrajz, 15. oldal), John Silver (Milói
Vénusz, 16. oldal), Yury Birukov (Beavatási szertartás
Etiópiában, 16. oldal), Leonard Zhukovsky (Sherlock
Holmes-szobor, Meiringen, 31. oldal), Michele Ursi
(Arisztotelész mellszobra, 23. oldal), S-F (Sherlock
Holmes Museum, London, 32. oldal), Pabkov (A budavári turulszobor, 49. oldal), Havoc (Franz Matsch:
Akhilleusz diadalmenete, 75. oldal), marcobrivio.
photo (Teatro Olimpico, Vicenza, 108. oldal), Vladimir Wrangel (A Belvederei Apollón, 139. oldal,
Pencho Tihov (Ovidius szobra, Konstanca, 141. oldal), S-F (A Sixtus-kápolna mennyezete, 169. oldal),
Sirio Carnevalino (Beauvais-i székesegyház, 177. oldal), Isogood_patrick (Beauvais-i székesegyház,
177. oldal), Takashi Images (A speyeri székesegyház,
177. oldal), muratart (Michelangelo: Dávid, 213. oldal)
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