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Alap

Ez a tankönyv a Széchenyi 2020 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program  
EFOP-3.2.2-VEKOP-15-2016-00001. számú, „A köznevelés tartalmi 
szabályozóinak megfelelő tankönyvek, taneszközök fejlesztése és 
digitális tartalomfejlesztés” című projektje keretében készült. 
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális 
Alap társfinanszírozásával valósult meg.



KEDVES TANÁROK ÉS DIÁKOK! 
A tankönyvfejlesztők a 2020-ban megjelent kerettanterv alapján dol-
gozták 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 többségé-
nek megismeréséhez is segítséget nyújt.  

A tananyag tárgyalásának szerkezetét a 10. oldalon található ábra 
mutatja. A törzsanyagot tárgyaló magyarázat, ismeretközlés háttere fe-
hér, míg a kéthasábosan szedett ajánlott anyagrészeké kék.   

Halványkék háttér emeli ki a tanulást segítő fogalmakat, a figyel-
met irányító, a témát vagy motívumot tágabb kulturális környezetbe 
helyező képeket, ábrákat. Ugyancsak kék háttéren találhatók a felada-
tok, 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, háttérinformá-
ciók 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 cím-
oldalain tüntettük fel. Mivel a szöveggyűjtemény az Oktatási Hivatal 
gondozásában megjelent Színes irodalom 9. és az Irodalom 9. tankönyv-
höz is készült, előfordul, hogy más-más olvasmányok tartoznak az 
egyes tankönyvek leckéihez. Ezt a különbségtételt a szöveggyűjtemény-
ben 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 dol-
gok okát, egybefüggését, rendeltetését. Az igaznak fürkészése által ismere-
teket 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 

 
 

                                                           12         BEVEZETÉS AZ IRODALOMBA – MŰVÉSZET, IRODALOM

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

tartjátok? Indokoljátok véleményeteket! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.   Általános iskolai tanulmányaitokat felidézve próbáljátok megválaszolni: az emberiség mely 
korszakában születtek meg a művészetek? 

3.   Gondolkodjatok a kérdésen! Vajon ti eldönthetitek, hogy mi tekinthető műalkotásnak s mi 
nem? 

FELADATOK

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

Banksy: Lány kilyukadt dobhártyával (2014) 
Bristol
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A művészet eredete 
 
E. H. Gombrich brit művészettörténész szerint nem tudjuk, ho-
gyan keletkeztek a művészetek, mint ahogy azt sem tudjuk, ho-
gyan jöttek létre az emberi nyelvek. Ám ha az ősi alkotásokat tekintjük, 
házakat – képeket, szőtteseket, dalokat – nincs nép, akinek ne len-
ne művészete. Ezek a tárgyak, művek a természeti népek életé be 
szervesen illeszkedtek. Ahogy Arany János írja, nemcsak fontos szere-
pet játszottak a közösség életében, de az ősi mesterek arra is töreked-
tek, hogy alkotásaik szépek legyenek.  

Hogy mit tekintünk művészetnek? Nézzük, mit is jelent a szó!  
A görög tekhné, technika, illetve latin ars szóból ered, mely hatalmat, hoz-
záértést, ügyességet, azaz nagy mesterségbeli tudással teremtett alkotást 
jelent.  

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

 
 
 
 
 
 
 

           
                Kalliopé                                           Klió                                            Erátó 

 
 
 
 
 
 
 

           
                Euterpé                                   Melpomené                              Polühümnia 

 
 
 
 
 
 
 

           
           Terpszikhoré                                     Thália                                         Uránia 

FELADAT
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Az ókori görögök úgy tartották, hogy a múzsák a művészetek – az 
elbeszélő és lírai költészet, a dráma- és színházművészet, a tánc, a zene, 
a filozófia, a történetírás, a csillagászat – istennői.  

A középkorban a „hét szabad művészetet” tanították az egyete me -
ken, 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 szó-
ból származik. 1794 előtt kézművest, kézművességet jelölt, éppúgy, 
mint Európa többi népének nyelvében. Azokat az alkotásokat jelöl-
te, amiket nem a természet hozott létre, hanem az ember – 
magas színvonalú mesterségbeli tudással, míves munkát al-
kotva. 

A 18. század végi, 19. század eleji német művészettörténészek, fi -
lozófusok 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 művé-
szetnek, amelyek a befogadóra érzelmi, értelmi hatást gyako-
rolnak. A 20. század elejéig a befogadó közönség és a művészettörté-
nészek 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 

 
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 fenti 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 gon-
dolataidat! Andy Warhol 
képe miért műalkotás sze-
rinted, vagy miért nem az?  

A New York-i Modern 
Művészetek Múzeumában  
a 20. század egyik meghatározó 
művészének alkotását nézik 
a látogatók

FELADATOK

Ferenczy István: 
Pásztorlányka (A Szép 
Mesterségek kezdete) 
(1820–1822) Magyar 
Nemzeti Galéria, 
Budapest
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olyan értelmi, érzelmi élményt, mely őt kiemeli a hétköz-
napok világából, s életében szellemi, érzelmi megtisztulást 
jelent, 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 az ember egyik leg- 
ősibb vágya az őt körülvevő világ megismerése, megérté-
se s annak uralása. A természeti népek a világot egység-
ben szemlélték, az istenek, emberek s a természet har-
móniáját keresték. Rituálékkal ünnepelték meg a szü- 
letést, 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 bar-
langrajzok rítusok kellékei lehettek. A falakon állatala-
kokat, stilizált emberábrázolásokat láthatunk. A mű- 
vészettörténészek és néprajztudósok szerint ezek a bar-
langrajzok voltak a művészet legősibb alkotásai. A szer-
tartás során a közösség vallási vezetője, a mágus a fel-
sőbb 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 (fehér mágia) vagy pusztíthatott 
(fekete mágia) a felsőbb szellemek segítségével.  

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

 
Nézzétek meg a két Vénuszt!  
A wil len dorfi Vénusz a Kr. e. 25. 
évezredben, a milói Vénusz  
Kr. e. 150 körül készült. Melyikről 
feltételezitek, hogy ősi rituálé 
eleme lehetett? Indokoljátok vá-
laszaitokat! 

FELADAT

A willendorfi Vénusz  
(Kr. e. 25. év ez red)  
Naturhistorisches Museum, Bécs

Franciaország, Lascaux, barlangrajz

A milói Vénusz (Aphrodité)  
(Kr. e. 2. század) Musée du Louvre, 
Párizs
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Az alábbi összefoglaló ábra – közel sem a teljesség igényével – a legismertebb művészeti 
ágakat mutatja be. 

A modern korban is vannak rítusok, az 
emberélet nagy fordulópontjairól (születés, 
házasság, halál), továbbá a közösség ünne -
peiről (vallási és nemzeti ünnepek) szertar-
tással emlékezünk meg. Ezeknek az esemé-
nyeknek részei a művészetek: szent szö- 
 vegek, irodalmi alkotások, zenei művek, 
esetleg színdarabok, filmek. 

A művészeti ágak eredete a rítusokhoz 
köthető,  a mai napig nem különültek el tel-
jesen egymástól. Gondoljunk pél dául az iro-

dalom és a zene kapcsolatára! Az ókori görögök azokat a műveket te-
kintették lírai alkotásoknak, melyeket egy régi pengetős hangszerrel,  
a lírával kísértek. Balassi Bálint a versei fölé jegyezte, hogy milyen „nó-
tára” írta azokat. A tánc és a zene a mai napig szervesen összetartoz-
nak. A 20. században új művészeti ágak is születtek, például a filmmű-
vészet valamennyi művészeti ágat beépítheti világába. A rítusok mellett 
a népköltészet, annak lírai és epikus hagyományai is a művészetek for-
rásai. 
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A művészet születéséről sok elképzelést olvashatunk. Gondolkodj el azon, vajon a művészet 
meghalhat-e! Létezhet-e olyan kor, melyben nincs művészet? Indokold véleményedet!

FELADAT

Fiatal férfi beavatási szertartása Etiópiában

Művészetek

Irodalom
Képző-

művészetek
Építészet

Ipar-
művészet

Zene-
művészet

Tánc-
művészet

Fotó-
művészet

Számítógépes
grafika

Film-
művészet

Színház-
művészet

Alkotói-produktív
művészetek

Festészet SzobrászatGrafika

Előadó-művészetek
Technikai

művészetek
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Az irodalom eredete  

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

FELADAT

IrodalomVilágirodalom

Irodalomkönyv

Irodalomtudomány

Szépirodalom

Az irodalom szavunk a nyelvújítás korából 
származik. Az ír igetőből és dalom képzőből 
Szemere Pál (1785–1861) alkotta meg. A szót 
az íráshoz, az írásbeliséghez köti, pedig az iro-
dalom az írásbeliség előtti, az ún. ar chaikus 
korból származik.❶  

Legtágabb értelemben minden nyelvi 
alkotás irodalom. Beszélhetünk tudományos és vallási irodalomról, 
szakirodalomról, ismeretterjesztő irodalomról stb. Szűkebb értelemben 
az irodalom a szépirodalom. Szép iro dalomnak tekintünk minden 
nyelvi alkotást (szóbeli vagy írásbeli művet), mely intellektuá-
lis 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 a politikai beszéd és a szép-
irodalom olvadhat össze. Egy szépirodalmi alkotás, például a regény 
több szövegtípust, többféle irodalmat magába foglalhat. 

➊    Archaikus kornak nevezzük egy kultúra kezdeti, 
az írásbeliséget megelőző korszakát. Az iroda-
lom mint művészeti ág már az írásbeliség előtt 
is létezett, az alkotások szájhagyomány útján 
maradtak fenn, énekesek, énekmondók ismé-
telték, apáról fiúra szálltak a történetek.

Gerard Dou:  
Olvasó idős nő  
(1631–1632 körül) 
Rijksmuseum, 
Amszterdam
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Pró bál juk meg ki fe jez ni nyel vi esz kö zök kel a szomorúság érzését, pon to sab ban a ma gány ból,  
az em be ri ár va ság ból fa ka dó bol dog ta lan ság ér zé sé nek fáj dal mát! Mennyivel közöl többet 
Chagall festménye?

FELADAT

■  „Ha egy köl tő sze mé re hány ják, hogy a dol got nem a va ló ság nak meg fe le -
lően áb rá zol ta, azt vá la szol hat ja, hogy en nek el le né re he lye sen áb rá zol ta.” 

       • Arisz to te lész: Po é ti ka  
 
 
Az irodalmi nyelv 
 
A szép iro da lom a mű vé sze tek egyik ága, a szó mű vé sze te. Min den mű -
vé szet nek van va la mi lyen sa já tos esz kö ze, anya ga. A fes tő pél dá ul szín -
nel és vo nal lal, a szob rász va la mi fé le meg min táz ha tó anyag gal (fa, kő, 
már vány, érc), a ze ne szer ző har mo ni kus sor rend be il lesz tett han gok kal 
fe je zi ki ön ma gát. A szép iro da lom anya ga a nyelv. Az a nyelv, ame lyet 
éle tünk so rán nap mint nap hasz ná lunk. A nyelv olyan jel rend szer, 
amely nek je lei (pl. a sza vak) köz meg egye zés alap ján idéz nek fel tu da -
tunk ban fo gal ma kat, jel cso port jai (pl. a mon da tok) pe dig gon do la to -
kat. A nyel vi jel rend szer te hát nem köz vet le nül hat ér zék szer ve ink re.  

A köznyelv és a szép iro da lom ban fel hasz nált nyelv szó kész le te és 
nyelv ta ni rend sze re min den ben meg egye zik egy más sal. Ha azon ban tü -
ze te sen meg vizs gál juk egy-egy szép iro dal mi al ko tás szö ve gét, ész re fog -
juk ven ni, hogy az ún. esz té ti kai vagy irodalmi nyelv alap ve tő en kü lön -
bö zik mind a hét köz na pi, mind a tá gabb ér te lem ben fel fo gott iro da lom 
(pl. tu do má nyos mű vek, pub li cisz ti kai cik kek, tan köny vek) nyelv hasz -
ná la tá tól. 

esz té ti ka: a szép pel  
és a mű vé sze tek el mé le -
té vel fog lal ko zó tu do -
mány 
 

Marc Chagall: Magány (1933) 
Museum of Art, Tel-Aviv
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    Az irodalmi nyelv ben a sza vak, amel lett hogy megőrzik ere de ti je -
len té sü ket is, egyút tal új je len tés több let tel gaz da god nak.  
    Első sor ban a lí rai al ko tá sok nyel vé ben a sza vak je len tés ha tá rai el mo -
sód nak, il let ve ki tá gul nak. Az egyes sza vak mást is, töb bet is je len te nek, 
mint a min den na pi be széd ben; a sza vak kép sze rű en vi sel ked nek még 
ak kor is, ha nem tag jai va la me lyik szó kép nek. A sza vak nak ez a több -
let je len té se az egyes mon da tok gon do la ti-han gu la ti tar tal mát is ki tá gít -
ja, meg sok szo roz za. En nek kö vet kez mé nye, hogy a költői nyelv olyan 
bo nyo lult tu dat- és lel ki tar tal mak ki fe je zé sé re ké pes, ame lye ket a hét -
köz na pi nyelv egy sze rű en kép te len kö zöl ni. Ezért is mond ják, hogy az 
iro da lom, a köl té szet a ki mond ha tat lan ki mon dá sa, a meg fo gal maz ha -
tat lan meg fo gal ma zá sa. 
    A szép iro da lom nyel ve min dig át té te les, 
jel ké pes (szim bo li kus) jel rend szer. Az 
iro da lom más képp mond el min dent, mint 
ahogy a ki ala kult nyel vi kon ven ci ók au to ma -
tiz mu sa foly tán szo kás. Át té te les sé te szik az 
iro dal mi köz lést a mű al ko tás szo kat lan szó kap cso la tai, szó rend jei, mon -
dat fű zé sei is, mert az ol va só nem tud ja au to ma ti ku san, „köz vet le nül” 
tu do má sul ven ni, ér tel mez ni őket. Az át té te le zés kü lö nö sen ha tá sos esz -
kö zei a köz nyel vi át lag nál sű rűb ben előforduló szó ké pek (ha son la tok, 
me ta fo rák, szim bó lu mok stb.). Ezek ugyan is olyan bo nyo lult as  szo ci á -
ci ós te vé keny sé get in dí ta nak meg, amelyből csak las san, köz vet ve bon -
ta ko zik ki a je len tés. Az ol va só nak érez nie, tud nia kell, hogy a sza vak, 
mon da tok mö gött rejtőzik va la mi több let, 
va la mi más. A be fo ga dó nak, a műélvezőnek 
fan tá zi á ra, erőfeszítésre, szin te a mű vés  szel 
va ló al ko tó együtt mű kö dés re van szük sé ge 
ah hoz, hogy az él ményt közvetítő mé lyebb 
lé nye get föl fe dez ze. Min den szép iro dal mi 
szö veg nek te hát van át té te les, jel ké pes je len -
té se. Ez az ún. több let je len tés egy mű vé szi 
szö veg nél kü löz he tet len is mer te tője gye.➊  

kon ven ció: ha gyo mány, 
meg szo kás 
 
as  szo ci á ció: kép zet tár sí -
tás; a tu dat ban meg je le -
nő kép ze tek egy más hoz 
kap cso lá sa

 
A jel kép vagy szim bó lum (a gö rög szümbolon je -
len té se: „is mer te tő jegy”) szó kép: va la mely gon do -
la ti tar ta lom, esz me, fo ga lom ér zék le tes kép pel va -
ló ki fe je zé se, he lyet te sí té se.

➊    Egy szó ról, mon dat ról, egy ki sebb szöve g rész -
letről ön ma gá ban nem tud juk el dön te ni, hogy 
van-e mű vé szi je len té se vagy nincs; az az: a szó -
nak, a mon dat nak ön ma gá ban nincs át té te les 
je len té se. Mű vé szi több let je len tést csak az iro -
dal mi al ko tás egé szé ben, a szö veg ös  sze füg gés -
ben (kon tex tus ban) kap a jel vagy jel cso port 
(szó, mon dat stb.).

Barthélémy d’Eyck: 
Csendélet könyvekkel 
(1442–1445 körül) 
Rijksmuseum, 
Amszterdam
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Érték és értékelés 
 
A mű vé szi áb rá zo lás tár gya le het az em be ri  
vi lág min den je len sé ge: a rút ép pen úgy, mint 
a szép, a kel le met len és a kel le mes, a vis  sza -
ta szí tó és a von zó. A mű al ko tás ok ér té két 
nem az áb rá zolt va ló ság da rab minősége (ér -
té ke vagy ér ték te len sé ge) dön ti el, ha nem az 
áb rá zo lás si ke res sé ge, a meg for má lás, a meg -
je le ní tés ered mé nyes sé ge.  

A szer ző a mű al ko tá sá val nem csak igaz 
ké pet nyújt ar ról, amit be mu tat, ha nem ki fe -
je zi, ér zé kel te ti azt a vi szonyt is, amely köz te 
és az áb rá zo lás tár gyá ul szol gá ló va ló ság da rab 
kö zött lét re jött. A mű al ko tás te hát a ma ga 
sa já tos jel rend sze ré vel nem csak lét re hoz egy 
meg je le ní tett vi lá got, ha nem egé szé ben és 
rész le te i ben minősíti, ér té ke li is azt. 

    A minősítés alap ja min dig a vi szo nyí tás; a po zi tív ér ték nek min dig 
meg van a ma ga el len pó lu sa, a ne ga tív ér ték (pl. jó – rossz; hasz nos – 
ha szon ta lan; bá tor – gyá va; szép – rút). A két szél ső pont kö zött még 
szá mos fo ko zat le het sé ges. 
    A sza vak, mon da tok ér ték kel va ló telítődése min dig a szö veg ös  sze -
füg gés ered mé nye. Mint hogy az ér té ke lés a nyel vi ele mek mik ro vi lá gá -
ban a szere plők, az ese mé nyek, a mű al ko tás egész vi lá gá ban ki fe je zés re 
jut, a mű al ko tás ok nem csak ah hoz se gí te nek hoz zá, hogy meg is mer jük 
a vi lá got, ha nem ah hoz is, hogy ér té kel jük azt. 

Az iro dal mi mű vek ben meg je le ní tett ér té kek mi nő -
sége, vál ta ko zá sa, elren deződése alap ján sa já tos  
ér ték szer ke ze tek jön nek lét re. A mű össz   ha tá sát 
meg ha tá ro zó leg fon to sabb ér ték szer ke ze te ket 
esz té ti kai minőségeknek ne vez zük.   
A szép ség esz té ti kai minősége az ural ko dó ab ban  
a mű al ko tás ban, amely ben a po zi tív ér té kek har mo -
ni ku san ér vé nye sül nek, il let ve győ ze del me skednek 
a ne ga tív ér té kek fe lett. A ne ga tív ér té kek túl sú lyát 
lét re ho zó ér ték szer ke zet a szép ség el len té te, a rút 
esz té ti kai minősége.  
A töb bi lé nye ges esz té ti kai mi nő séggel, sa já tos ér -
ték szer ke zet tel, pl. a tra gi kum, a ko mi kum, a tra gi ko -
mi kum, a gro teszk, az iró nia fo gal má val a kü lön bö ző 
iro dal mi mű vek elem zé se so rán fo gunk meg is mer -
ked ni.

A MŰVÉSZI HATÁS TITKA 
 
Min den műal ko tás ké pes az em ber ben tar tós, 
mély él ményt kel te ni. Ez a ha tás azon ban  
függ a be fo ga dó élet ko rá tól, ta pasz ta la ta i nak 
összes ségétől, kul tú rá já tól, s nem utol só sor ban 
a mű vé sze tek te rén va ló jár tas sá gá tól. Ezért 
van szük ség olyan is me re tek meg szer zé sé re, 
ame lyek hoz zá se gí te nek az egyes mű vé sze ti  
ágak sa já tos jel rend szer ének meg fej té sé hez. 
Ezt a célt szol gál ja az iro dal mi mű vek kel va ló 
kö zép is ko lai fog lal ko zás is. 
      A be fo ga dás so rán az em ber kép ze le te se -
gít sé gé vel sa ját él mé nye ként éli át a mű ben 

fog lalt él mé nye ket: a mű vé szi al ko tás nem -
csak ér tel münk höz szól, ha nem mé lyen érin ti  
egész ér ze lem vi lá gun kat. A befogadó va ló -
ság gal új ra al kot ja a mű vet. Egy kis túl zás sal 
azt is mond hat juk, hogy a mű vész al ko tó te vé -
keny sé gét vég zi el meg for dí tott sor rend ben: 
az (ti. a mű vész) az egye di élmények ből te -
remt egy új vi lá got, a mű vé szi tár gyat, a be fo -
ga dó pe dig a mű át élé sé vel jut el a mű al ko -
tást ki vál tó él mény hez. 
      A mű vé szi ha tás tit ka ta lán ép pen a külön -
böző ér té kű ma ga tar tás for mák, élet hely ze tek 
át élé sé ben, ezek el fo ga dá sá ban vagy el uta sí -
tá sá ban fedezhető fel.
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Karinthy Frigyes: A cirkusz 
 

■  „Úgy használnak engem, mint a krumplit Európában – virágomat és gyü-
mölcsömet (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  

 
1.   Olvasd el a szöveggyűjteményben Karinthy Frigyes A cirkusz című elbeszélését! Már tanultál 

arról, hogy az irodalmi nyelv áttételes, szimbolikus jelrendszer. Húzd alá a szövegben a szá-
modra fontos metaforákat, próbáld értelmezni azokat! 

2.   Válaszolj a következő kérdésekre!  
      A novella elbeszélője az álombeli történetre pszichológiai magyarázatot ad. Mi ez? 
      Korábbi tanulmányaid alapján: mit szimbolizál a hegedű? 
      A cirkuszban mennyi időt tölt a főszereplő? Az álombeli főszereplő elérte az álmait?

FELADATOK

Karinthy Frigyes A cirkusz című novellája értelmezői játékba hív ben-
nünket. A mű az író által megkomponált fiktív valóság, ám a jelen-
tést 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 kommuni-
káció, az irodalmi kommunikáció folyamatát értjük meg.❶  

Emeljünk ki a műből néhány, az európai kultúrában ismertté vált 
metaforát: álom, cirkusz, hegedűjáték,  
labirintus. 

Sigmund Freud osztrák pszichoanalitikus 
szerint az álmok elfojtott vágyainkat fejezik 
ki szimbolikus nyelven. Az álom tükörként 
mutatja meg legtitkosabb énünket. A másik 
metafora a cirkusz. Az európai művészettör-
ténetben a cirkuszi bohóc a művész szimbólu-
ma (Szabolcsi Miklós). Alakja a művészi lét ellentmondásosságára utal. 
Arc nélküli tömegnek játszó magányos művész, aki maga is elrejti ar-
cát, érzéseit az emberek elől. Nevettet, miközben bántják. Olyan mű-
vész, akinek fájdalmas, tragikus művészetét a szórakozni vágyó tömeg 

Karinthy Frigyes 
(1887–1938)

❶    A szerző és az olvasó a mű segítségével sajátos 
párbeszédet hoz létre. A megértés időbe ve-
tett, s befolyásolják kulturális hagyományok, 
értékszerkezetek, nyelvi változások, az olvasó 
tájékozottsága. Ahhoz, hogy egy mű mélyebb 
rétegeit fel tudjuk fejteni, ismerni kell a közös 
kulturális hagyományt, annak szimbólumait.
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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 mű-
vészt körül vevő emberek, egy kor társadalmának jelképe. A hegedű,  
a hangszer a művészet emblémája, hasonlóan, mint a görög költészet-
ben 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 be-
fogadást, az értelmezést. Két szimbolikus nyelv, a művészet és az 
álom nyelve kapcsolódik ebben a műben össze. Az álom sokszor ren-
dezetlennek, 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 elbe-
szélő „csak” mint két gyermekkori vágyát mutatja be. Ezek közül az 
egyik teljesült, ám a másik nem („…cirkuszba nem vittek el…”). Az el-
beszélő tehát saját magát is „olvassa”, értelmezi, ezért beszél egyes 
szám első személyben. 
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1.   A két kép közül válaszd ki azt, amelyiket a novella világához közelibbnek érzed! Indokold vá-

lasztásodat! 
 

 
 

 
 
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!

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

FELADATOK
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❶    Arisz to te lész (Kr. e. 384–322) Po é ti ka cí mű mű vé ben a „katharszisz” szót, 
mely ere de ti leg „tisz tí tást”, „meg tisz tu lást”, „en gesz te lést” je lent – a tra gé di -
ák ha tá sá ra al kal maz ta: a tra gé dia „…a szerep lők cse le ke de te i vel – nem pe -
dig el be szé lés út ján – a rész vét és a fé le lem ál tal éri el az ilyen faj ta 
szenvedélyektől va ló meg sza ba du lást”.

 
A KATARZIS 
 
Az iga zi mű al ko tás meg ren dít, él ményt nyújt, örö met sze rez. Ki sza kít -
ja az em bert min den na pi, szű kös vi lá gá ból; sze mé lyes-köz vet len vá gyai 
és lá tás mód ja fö lé eme li, s az egyén az egész em be ri ség hez va ló tar to zá -
sá nak felelősségtel jes él mé nyét éli át. Min den ér té kes mű vé szi al ko tás 
olyan vi lág ba ve zet, amely ren de zett sé gé vel, belső gaz dag sá gá val fe lül -
múl ja a hét köz na pi éle tet, s ez zel rá döb bent ar ra, hogy az élet tar tal ma -
sabb, szebb is le het, mint ami lyen.  
    A mű vé szi áb rá zo lás ban az er köl csi leg ne ga tív je len sé gek is min dig 
szük ség kép pen po zi tív ha tá sú ak, mert til ta ko zást, el len ál lást éb resz te -
nek. A mű vé szet nek ezt a tes tet-lel ket for má ló, megrendítő ha tá sát ne -
vez zük, Arisz to te lész nyo mán, ka tar zis nak. 

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

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 vé-
gén a szereplő arca már „keskeny és ráncos”, de el tudja játszani a meló-
diát. A küzdelem felfogható a meg nem értett művész allegóriája-
ként is. A pokoljárás, a megalázó sérelmek után a közönség az 
artistamutatványra kíváncsi, a szívében „zengő”, „zokogó” melódiára ta-
lán nem figyel. Az irodalmi művet a szerző és a befogadó párbeszéde-
ként értelmezzük, kiemelve az értő befogadás gesztusát, a megérteni 
akarás, az érzékeny olvasás fontosságát.  

Mintha Karinthynak az idézett noteszbejegyzésben leírt fájdalma  szó-
lalna meg A cirkusz című novellájában. A mutatványra, a humorra és 
viccre kíváncsi közönség nem érti a „szívben zengő és zokogó” meló diát. 
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 csu pán szó-
rakozásra vágyó befogadó nem jut el a mű mélyebb réte geihez.

 
A szöveggyűjteményben olvassátok el Örkény István Ballada a költészet hatalmáról című novel-
láját! Értelmezzétek a mű alapján a művészi hatás és a katarzis fogalmát!

FELADAT
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Karinthy Frigyes az európai kultúrtörténet egy régi, sok je-
lentéssel rendelkező metaforáját, a cirkuszt választotta no-
vellája címéül. A bohóc alakja a művészlét szim bóluma a fes-
tészetben 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 művé-
szeti 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 szoborcso-

port, 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 iro-
dalmi mű alkotóját is megihleti. A megidézés, egy másik alkotás párbe-
szédbe léptetése tudatos írói eljárás, melynek eredménye, hogy – a téren 
és időn át történő irodalmi párbeszédek révén – egy kulturális  
közösség végtelen szöveg- és jelentés hálóval rendelkezik.  

Hogyan alakult ki és miért ez a szövegháló? Az irodalmi alkotások 
eredetüket tekintve is az ősi szövegek újramondásából, ismétlődéséből jöt-

tek létre, hiszen egy kulturális hagyomány rítusai-
ból, népköltészetéből, mítoszaiból származnak. S 
ahogy az ősi népek kapcsolatba kerültek egymás-
sal, úgy ősi szövegeik is. 

Az európai kulturális hagyomány két nagy for-
rása az ógörög és a római mitológia, iroda-
lom, illetve a zsidó-keresztény vallási szövege-
ket egyesítő Biblia. Ez azt is jelenti, hogy e két 
kulturális hagyomány az európai művészetek szá-
mára forrást jelentenek: műfaji előzményeket, 
létértelmező gondolatokat, azokat képileg megfo-
galmazó metaforákat, szimbólumokat. Azaz az eu-
rópai irodalom alkotásainak egy része és e két nagy 
kulturális szövegegyüttes folyamatosan párbeszéd-
ben van egymással.  

Szanyi Péter szobrászművész ötalakos kompozíció-
jának részlete. Budapest, Práter utca 11.

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 (Asmann nyomán) 

 
Olvasd el a mottóban talál-
ható óegyiptomi írnok pana-
szát! Fogalmazd meg saját 
szavaiddal, mit fájlal az írnok! 
Létezik-e szerinted eredeti-
ség, vagy minden monda-
tunkat, gondolatunkat már 
valaki elmondta, kigondolta?

FELADAT
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Az irodalmi alkotások léte éppen a befogadóra tett hatásában áll. A be-
fogadó egy másik szerző is lehet, aki egy adott szöveg hatására ír meg egy 
másikat, saját gondolatai, tapasztalatai alapján értelmez újra egy történetet 
vagy egy szimbólumot, esetleg egy műfajt. Egy kulturális közösség alko-
tásai így olyan szövegösszefüggést (kontextus) teremtenek, melyek 
egymásból táplálkozva folyamatosan új alkotásokat 
hoznak létre. A befogadó ennek a kulturális hagyo-
mánynak értő olvasójaként maga is része a kulturális 
hagyomány formálásának, hiszen egy mű jelenté sét a 
befogadó teremti meg. Így folyamatosan újrateremtjük 
a tőlünk időben és térben is távol álló szerzők alkotásait. 
A jelentés tehát soha nem lezárt, hanem az irodal-
mi alkotások, szerzők és olvasók szüntelen játéka.  

Az időt és teret is átívelő szövegkapcsolatokat 
„szövegköziségnek” (intertextualitásnak) nevez-
zük. A szövegköziség megértéséhez vizsgáljunk meg 
három alkotást. A három mű forrása a görög-római 
kultúrkör fabulairodalma.❶ 
 
 
A tücsök és a hangya 

 
Az első alkotást a meseirodalom atyjának nevezett 
ógörög szerzőnek, Aiszóposznak 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 szájhagyomány-
ban 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) 
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1.    A hangya szóról mi jut eszedbe? Készíts gondolattérképet! 
2.   A szöveggyűjteményben olvassátok el Aiszóposz A hangya és a tücsök fabuláját, Hajnóczy 

Péter A hangya és a tücsök novelláját és Romhányi József Tücsökdal című versét! Próbáld  
megfogalmazni, a három műben milyen emberi tulajdonságot jelöl a hangya és a tücsök!  

3.   La Fontaine A tücsök meg a hangya című meséjét vesd össze Aiszóposz A hangya és a tücsök 
című fabulájával! Fogalmazd meg, milyen különbségeket fedeztél fel!

➊    Fabula (latin: ’kitalált történet, mese’)  
kisepikai műfaj, tanmese, állat mese. 
Sze replői antropomorfizált állatok, 
melyek emberi tulajdonságokat je-
lölnek, alle gorikus alakok. A fabula 
két részből áll, egy előkészítő törté-
netből s egy erkölcsi példázatból. 
Lehet verses vagy prózai formájú.  
Eredete az ősköltészetben keresen-
dő, száj hagyomány útján maradt 
fenn. Első írásos nyomai a  Kr. e. 3. 
évezredben keletkezett sumer Böl -
csességek könyve agyagtábláin talál-
hatók. Már az ókorban sikeres és 
szeretett műfaj volt, szinte vala-
mennyi ókori államban találtak fa-
bulákat a kutatók.  
(A fabulának másik jelentése is van:  
egy irodalmi alkotás története, me-
séje. Fabulál: mesél, kitalált történe-
tet mond el.)

antropomorf (görög: 
’ember alakú’): ember 
alakban ábrázolt, emberi  
tulajdonságokkal felruhá-
zott nem emberi lények; 
pl.: görög istenek

FELADATOK
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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 előre -
látóan 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 hal-
lotta az ember, így ő a lusta, korhely ember ábrázolásához le-
het példa. Az állatokról és az emberekről alkotott tapaszta-
latokat 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 meg-
élhetés 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 
Fontaine francia író az ő fabulái nyomán írt verses állat-
meséket. Általános iskolában már tanultátok A tücsök és  
a hangya történetét. 

A 20. századi magyar irodalom egyik népszerű novellája 
Hajnóczy Péter 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 változta-
tott a mese néhány elemén. A hangya és a tücsök szomszédok. 
Megváltozott az idő és a helyszín is. Ma gyarországon vagyunk, a 20. szá-
zadban, az 1970-es években. Ennek a kornak jellegzetes figurája a kicsi-
nyes, fantáziátlan kispolgár (hangya), aki a kor jóléti tárgyaiért (jégszek-
rény, takarékbetét) dolgozik. Öntelt és lenéző. Míg a tücsök a szabad 
művész allegóriája, aki nem akarja a kor normáit követni, autonóm sze-
mély, kiváló művész. Eléri azt, amiről a hangya álmodni sem tud, a pá-
rizsi 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 elutasítja 
a La Fontaine-fabula példázatát.  
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❶    Caius Iulius Phaedrus (Kr. e. 
15–Kr. u. 55) római meseíró. 
Lefordította Aiszóposz fabu-
láit, de maga is írt tanme -
séket.

Hajnóczy Péter magyar 
író (1942–1981)

Aiszóposz (Kr. e. 620–564 k.)  
Diego Velázquez festménye,  
1639–1641 
Prado Múzeum, Madrid
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1983-ban jelent meg Romhányi József Szamárfül  
című kötete, benne a Tücsökdal című verse. Romhányi 
József az aiszóposzi címet megváltoztatta. A tücsök ke-
rült a középpontba, illetve a tücsök alkotása. A Tücsökdal 
egyszerre kapcsolódik az irodalmi hagyományhoz, a fa-
bulairodalomhoz, s át is értelmezi azt. Követi az aiszópo-
szi fabulát abban, hogy állatalakok a szereplők. De 
Romhányi József hangyáját és tücsökjét már nem gon-
doljuk állat alakúnak, mint ahogy Hajnóczy Péter alakjait 
sem. Ők már nem antropomorfizált lények, hanem em-
berek. Ám megmarad az allegória. A Tücsökdalban a han-
gya értetlen, korlátolt és támadó műkritikus, aki köz -
helyes, tartalom nélküli szempontokat kér számon a 
műalkotáson. A tücsök azonban épp az alkotás és a be-
fogadó viszonyát nevezi meg művészetként: ha a befoga-
dóra a mű olyan hatást gyakorol, hogy felhívja a figyel-
mét, 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. 
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Jean de La Fontaine (1621–1695)  
Gerard Edelinck rézmetszete Hyacinthe 
Rigaud festménye nyomán (1707 előtt)  
Rijksmuseum, Amszterdam

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

Szerző Műcím
Keletkezési 
idő

A hangya 
alakja,  
szerepe

A tücsök  
alakja,  
szerepe

Műfaj

Aiszóposz A hangya és  
a tücsök

Kr. e. 6.  
század

Szorgalmas 
állat, a gon-
dos, előre -
látó ember  
allegóriája

Magányosan 
élő állat,  
esténként han-
gosan ciripel. 
A gondatlan, 
felelőtlen em-
ber allegóriája

fabula  
(tanmese)

Hajnóczy 
Péter

A hangya és  
a tücsök

1975

Romhányi 
József

Tücsökdal 1983

FELADAT
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NÉPSZERŰ IRODALOM  
AZ IRODALOM HATÁRTERÜLETEI 
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1.   Eddig azt tanultuk, hogy azt az alkotást nevezzük művészi alkotásnak, mely a befogadóra ka-

tartikus hatással van, számára szellemi, érzelmi élményt nyújt. Szerinted milyen szempontok 
alapján különböztethetjük meg a szépirodalmat a népszerű (populáris❶) irodalomtól?  

2.   Gondold át! Az általad eddig olvasott könyveket be tudod-e sorolni a ’szépirodalom’ vagy a 
’népszerű irodalom’ kategóriákba? Mely műveket sorolsz a szépirodalmi alkotások közé, me-
lyeket tartod népszerű irodalmi alkotásoknak?

 

 

eierületttárha
odalomz ir

lkaapcsolat más művészeti ágakK

Népszerű irodalom

Forrás az irodalom számára

filmművészet zeneművészet

opera dalok

regék, mondáknépköltészet mítoszok

műfaj szerint

horror sci-fi fantasy lektűr kultuszkönyv bestsellerkrimi

olvasói igény szerint piaci szempontok szerint

A

Az irodalom határterületeinek néhány szövegtípusa

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

FELADATOK

 
1.    Szerinted a 21. században a hangya és a tücsök milyen értékeket jelenít meg? Milyen embertí-

pust 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! 

FELADATOK
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Az irodalom átfogó fogalom, s ha irodalomról be -
szélünk, megkülönböztetjük a szépirodalmat az iro -
dalom határterületein elhelyezkedő alkotásoktól.❶ 
A „magas” irodalmat szépirodalomnak tekintjük, 
azaz önálló művészeti ágnak. Ám megkülönbözte-
tünk egy különös területet, mely az irodalom szélén 
 helyezkedik el. Három nagy területet különítünk el 
a határterületen belül. (Lásd a bal oldalon az ábrát.) 
Az irodalom számára kiapadhatatlan forrást jelente-
nek a népköltészeti alkotások, egy nép epikus ha-
gyományai, meséi, mondái, mítoszai. Ezeknek az alkotásoknak sajátos 
a létmódja: szövegvariánsaikban léteznek. Biztosan tapasztaltad, hogy 
az általad ismert népdal szövegét kicsit másképp ismerik a Kárpát-me-
dence más-más vidékén. Egy nép kulturális hagyatékának nyelvi-irodal-
mi 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.”

Népszerű irodalom 
 
A népszerű irodalom nemcsak azt jelenti, hogy az e kategóriába tartozó 
műveknek nagy az olvasótábora. Ez a fogalom pejoratív (rosszalló) je-
lentéssel is bír, azaz kevéssé igényesen megírt vagy közhelyes, sablonos 
gondolatokat megfogalmazó műveket jelöl. 

Ponyvairodalomnak is nevezzük, bár a fogalom már régiesnek tű-
nik. Története a 16–17. századra nyúlik vissza. A könyvnyomtatás meg-
jelenése, illetve az iskolaalapításokkal az írás-olvasás fokozatos elterje-
dése után egyre nagyobb igény jelentkezett az olcsó, így durva papírra 
írott, s nem bonyolult meseszövésű művek iránt. Ezeket az olcsó füze-
teket könyveket piaci földre terített ponyván vagy ponyvasátorban árul-
ták. 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.  

➊    Az irodalom határterületéhez tar toz -
nak azok az alkotások is, melyek más 
művészeti alkotások szövegét jelentik. 
Ilyenek például az operák lib rettói,  
a filmforgatókönyvek, zene darabok 
(klasszikus és könnyűzenei) szöveg-
könyvei stb. Ter mészetesen abban az 
esetben, ha nem irodalmi alkotások 
megfilmesítéséről, megzenésítéséről 
beszélünk. 
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A népszerű irdalom jellegzetes műfajai: a nap -
jainkban nagyon sikeres krimi➊ és horror➋, 
a sci-fi❸. 

A népszerű irodalom részét jelenti a lektűr, 
mely a szórakozni vágyó olvasó igényeire figyel. 
A szó a francia lecture, ’olvasmány’ szóból szár-
mazik. Cselekménye egyszerű, konfliktusokra 
épül, melyet jellegzetes szereplők élnek és oldal-
nak meg, a történet általában happy enddel (bol-
dog vég) végződik. Ilyen alkotások pl. Rejtő 
Jenő regényei. 

A szónak van egy másik jelentése is: olvasmá-
nyos, szórakoztató. Sokan ide sorolják a detek-
tívtörténetek vagy a horrorirodalom egy részét 
is. A lektűr kategóriába tehát az olvasói igények 
alapján sorolják az irodalmi alkotásokat, a best-
seller kategóriába a kiadók, könyvterjesztők né-
zőpontjából. A bestseller elnevezés angol eredetű: 
„legjobban eladott”, azaz egy adott korban el -
adási sikert jelentő könyv. Nagyon gyakran egy-
beesik 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 pa-
lócok című novelláskötete. 
 

SIR ARTHUR CONAN DOYLE: A VÉRBÜKKÖS TANYA 
 

Sir Arthur Conan Doyle (1859–1930) skót származású író, a detektív-
történet egyik „atyja”, Sherlock Holmes figurájának megteremtője. 
Eredeti foglalkozása orvos volt, de mivel kevés beteg látogatta, jutott 
elég ideje az írásra. Edgar Allan Poe művei hatására írt detektívtörté-
netet, 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 ihletfor -
rásai. 

Mit mondanak a művek, mit kell tudni Sherlock Holmesról? Ősei 
vidéki földbirtokosok voltak. A család tagja egy francia művész nagy-
bácsi 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 
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Sir Arthur Conan Doyle

➊    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) ki-
nyomozza a bűntény elkövetőjét s a bűnelkö-
vetés módját. Ilyen regény pl. Sir Arthur Conan 
Doyle: A sátán kutyája. A krimi napjaink filmmű-
vészetének is az egyik legsikeresebb műfaja.  

➋    Horror: Latin eredetű angol szó, jelentése: 
’borzalom’, ’iszonyat’, ’rémület’. A népszerű 
irodalom egyik műfaja, a cselekmény közép-
pontjában valamely ismeretlen, többnyire ter-
mészetfeletti eredetű lény, cselekvés áll, mely 
az olvasóban félelmet, leírhatatlan csodálatot 
kelt. Ilyen novella pl. Edgar Allan Poe: 
Az Usher-ház vége. A horror a filmművészet-
ben is jelentős műfaj. 

 

❸    Sci-fi: Angol eredetű szókapcsolat, rövidítése: 
science-fiction. Tudomá nyos-fantasztikus iro-
dalom. Olyan irodalmi mű, mely többnyire 
egy fejlett, komoly technikai-tudományos 
eredményeket elért társadalomban játszódik, 
az események bemutatásában a narrátor a va-
lós vagy vélt tudományos eredményeket és 
nyelvet a szépirodalom eszközeivel egybeépí-
ti. Ilyen mű pl. Jules Verne: Utazás a Holdba cí-
mű regénye. A sci-fi a filmművészet műfaja is.
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221/B-ben él, először egyedül, majd ide köl-
tözik az afganisztáni katonaorvosi szolgá-
latban 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 Rei -
chenbach vízesésbe rántja magával Holmes 
Moriartyt (Az utolsó eset), ám olyan közön-
ségfelháborodást váltott ki a „Holmes-gyil-
kosság”, hogy a „bűnös” író feltámasztotta 
nyomozóját, aki ki tudott mászni a vízesés-
ből, s tovább nyomozott, egészen a vissza-
vonulásáig, mely után vidéken méhészke-
dett. 

Sherlock Holmes-szobor Meiringenben (Svájc)

 
1.   Olvasd el Sir Arthur Conan Doyle A vérbükkös tanya című novelláját!                                                

Ez alapján készítsd el Sherlock Holmes jellemtérképét! Ha olvastál más Sherlock Holmes-tör-
ténetet, 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-ábrázolások-
ban milyen különbségeket vettetek észre! 

3.   A vérbükkös tanya fenti idézetében épp a detektívirodalom és a szépirodalom viszonyán gon-
dolkodik Sherlock Holmes. Foglald össze, Holmes hogyan vélekedik a szépirodalom és a saját 
történeteiket megörökítő írásokról! Ezek alapján értelmezhető-e dr. Watson szerzői önarc-
képként? 

FELADATOK

 
■  „Annak, aki a művészetet önma-

gáért kedveli, sokszor a legkevésbé 
fontos vagy legszerényebb művé-
szi megnyilatkozások szerzik  
a legnagyobb örömet – jegyezte 
meg Holmes, miközben félredob-
ta a Daily Telegraph hirdetési 
oldalát.                                      
– Örömmel állapítom meg, ked-
ves Watsonom, hogy maga is 
tisztában van ezzel az alapigaz-
sággal, s amikor azon fáradozik, 
hogy eseteinket megörökítse…”

A Baker Street-i Sherlock Holmes Múzeum
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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 elköve-
tésére, 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, legnyil-

vánvalóbb 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 nyo-
mot elmond. 

• A nyomozó soha nem szerelmes, ez a szál elterelné az olvasó fi-
gyelmét 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. 
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1.   Az 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 regé-
nyéről, 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. 
 
3.   Olvasd el a szöveggyűjteményből Agatha Christie Tíz kicsi néger regényének részletét! A vi-

lágirodalom egyik legismertebb detektívtörténetéből van az idézet. Ha kedvet kaptál a teljes 
műhöz, olvasd el a regényt, és vizsgáld meg, miért egyedi, különleges detektívtörténet!

FELADATOK

Edgar Allan Poe 
amerikai író, költő  
(1809–1849) 
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MŰNEMEK ÉS MŰFAJOK 
 
Az iro dal mi al ko tá so kat – ha gyo má nyo san – há rom műnem kö ré be 
so rol hat juk: az epi ká ba, a lí rá ba és a drá má ba. 
    A műne meken be lül külön böző mű fa jo kat szo kás meg kü lön böz tet -
ni. Mi vel a mű faj ok tör té ne ti leg ál lan dó an vál toz nak, ala kul nak, s ere de ti 
el ne ve zé sük nem mód sze res osz tá lyo zás ered mé nye, ezért min den kor ra 
és mű re ér vé nyes, egy ér tel mű meg ha tá ro zá so kat ad ni le he tet len. 
 
 
Az epika 
 
Az epi kai al ko tá sok leg jellemzőbb sa já tos sá ga, hogy ben nük – ál ta lá -
ban – a kül vi lág, a külső va ló ság áll az áb rá zo lás kö zép pont já ban, s nem 
az én, a lé lek belső vi lá ga. Alapvetően monologikus for má jú ak: te hát 
egy „elbeszélő” mond ja el az ese mény sort, a tör té ne tet. Az elbeszélő 
mű vek ben is le het nek di a ló gu sok (a szere plők pár be szé dei), ezek azon -
ban „idé ze tek”-nek tek in tendők. 

Az epi ká tól eltérő fo ga lom az epi kus ság. Ez az epi ká ra jellemző sa -
já tos sá gok eset le ges (nem meg ha tá ro zó) al kal ma zá sát je len ti a má sik 
két műnemhez, a lí rá hoz, il let ve a drá má hoz tar to zó al kotá sok ban. 

Az epi kai mű vek al ko tó ja is egyé ni sé gé nek megfelelően al kot ké pet 
a va ló ság ról, de köz vet len for má ban több nyi re hall gat ar ról, hogy mi -
lyen sze mé lyes in du la to kat, egyé ni vé le mé nye ket táp lál ma gá ban az áb -
rá zolt vi lág dol gai felől. A szerzői én csak közvetítő sze re pet ját szik a 
va ló sá gos és az áb rá zolt kül vi lág kö zött. A szerző a ma ga ér té ke lé sét, ál -
lás fog la lá sát, egyé ni sé gét a tör té net meg for má lá sá ba épí ti be le. 
 
Mű fa jai ■ Az epi kai mű fa jo kat több fé le szem pont ból le het osz tá lyoz -
ni. A leg ál ta lá no sabb a nagy epi kai és a kis epi kai mű faj ok el kü lö ní té se.  
    A nagy epi ka az éle tet, az énen kí vü li külső va ló sá got rend sze rint 
bo nyo lult ös  sze füg gé se i ben, tér ben, időben ki ter jedt tör té net tel, sok -
olda lú an jel lem zett fő- és mel lék sz ere plőkkel áb rá zol ja (pl. a re gény).  
    A kis epi ka ez zel szem ben a va ló ság nak egy-egy szű kebb rész le tét, 
vo nat ko zá sát ra gad ja meg. Sű rí tet tebb, tö mö rebb áb rá zo lás ra tö rek szik, 
s ke vés szere plőt moz gat. Mű fa jai kö zül a leg fon to sab bak: me se, mon -
da, le gen da, kar co lat, anek do ta, no vel la vagy el be szé lés. 
 
Az epi kai köz lés for mái ■ Az epi kus mű vek ben a köz lés külön -
böző for mái sze re pel het nek. Az alapvető köz lé si for ma a köz vet len 
szerzői el be szé lés; emel lett a cse lek mény szín te rét és az egyéb tár gyi 
moz za na to kat a le írás, a szere p lők szó be li meg nyi lat ko zá sa it ál ta lá ban 
a di a ló gus köz ve tí ti. Ez utób bi eset ben a szere plők mon da ta it az elbe-

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

Az iro dal mi „én” so ha -
sem azo nos ma ra dék ta la -
nul a szerzői én nel. El kép -
zelt, fik tív én csu pán.
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szélő szó sze rint „idé zi”: ezt a köz lé si for mát egye nes be széd nek is 
szo kás ne vez ni. Elő for dul, hogy az elbeszélő a hős sza va it csu pán tar -
tal mi lag „idé zi”, egyes szám har ma dik sze mély ben: en nek függő be -
széd a ha gyo má nyos el ne ve zé se (ilyen kor szük sé ges egy bevezető ige 
és a hogy kötőszó al kal ma zá sa; pl. „…azt mond ta, hogy…”). A szere plők 
ki nem mon dott gon do la ta it, ér zel me it az epi kai mű vek vagy a belső 
mo no lóg (egyes szám első sze mé lyű ma gán be széd), vagy a sza bad 
függő be széd (más el ne ve zés sel: át élt be széd, át kép ze lé ses stí lus) tech -
ni ká já val je le ní tik meg. A sza bad függő be széd a szerzői el be szé lés ré sze. 
Tu laj don kép pen olyan függő be széd, amely ből hi ány zik a bevezető ige, 
és nincs kötőszó: az elbeszélő szin te ész re vét le nül sik lik át hőse gon do -
la ta i nak, ér zel me i nek – gyak ran egyes szám első sze mé lyű – köz lé sé be. 
    Az írók a mű faj tól, az el be szélt tör té net jel legétől, a kor iro dal mi ki -
fe je zés mód ját jellemző szo ká sok tól, mű vé szi al ka tuk tól stb. füg gően 
kü lön fé le mér ték ben, egy más sal vál to gat va hasz nál ják fel eze ket a köz -
lé si for má kat. Ismétlődésük, vál ta ko zá suk, ará nyuk megfelelő ren det 
és rit must vi het a mű be. 
 
 
A lí ra 
 
A lí ra műnemébe tar to zó iro dal mi al ko tá sok legfőbb sa já tos sá ga, hogy 
elsődleges té má juk az egyén, az én vi lá ga, a belső lel ki vi lág: az én vá -
la sza a va ló ság bi zo nyos ki hí vá sá ra.  
    A lí ri kus nem a vi lá got je le ní ti meg mű vé ben, ha nem ön ma gát, 
amint ta lál ko zik a va ló ság dol ga i val, s ki fe je zi mind azo kat az ér zel me -
ket és gon do la to kat, ame lyek e ta lál ko zás so rán benne ke let kez tek.  
    A lí rai köl te mény leg több ször ver ses mo no lóg. A lí rai for mák 
ál ta lá ban a rö vid mű faj ok kö ré be tar toz nak, és szük ség sze rű en na -
gyobb tö mör ség gel, sű rí tés sel tük rö zik az em be ri-tár sa dal mi lé nye get, 
az em ber és a va ló ság vi szo nyát. 

Mű fa jai ■ A ha gyo má nyos lí rai mű faj ok (pl. elé gia, óda, him nusz, dal) 
az iro da lom tör té ne te fo lya mán oly nagy mér ték ben vál toz tak tar tal -
mu kat és for má ju kat te kint ve is, hogy fejlődésükkel ta nul má nya ink  
so rán fo ko za to san is mer ke dünk meg. A mo dern lí rai al ko tá sok zö me 
e ha gyo má nyos mű faj ok kö ré be nem so rol ha tó, bár te ma ti kai, hang -
nem be li vagy for mai sa já tos sá ga ik sok szor ha son ló sá got mu tat nak e 
mű fa ji előzményekkel. 

A líra eredetileg egy  
görög hangszer volt. 
Antonio Canova: Erátó,  
a lírai költészet múzsája 
(1816) 
Cleveland Museum  
of Art, Cleveland

 
Mú zsa, Par nasszus, ba bér ko szo rú, lant – szin tén a köl té sze tet idé zik. Gondold végig, mit jelké-
peznek!

Pegazus, a görög múzsák 
szárnyas lova a költői ihlet 
jelképe

FELADAT
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A drá ma 
 
A drá ma az epi ka és a lí ra mel lett az iro da lom har ma dik műneme.  
A drá mai mű leg több ször a kül vi lág ból me rí tett ese mény sort áb rá -
zol. Az ese mé nye ket, tör té né se ket, a sze rep lők jel le mét, gon do la ta it, 
egy más hoz va ló vi szo nyát az ala kok pár be szé de i ből (di a ló gu sa i ból), 
ma gán be szé de i ből (mo no lóg ja i ból) és tet te i ből is mer jük meg. A drá -
ma író te hát nem el be szél egy tör té ne tet, mint az epi kus, ha nem hő se it 
be szél te ti, cse le ked te ti. 
    A drá mai mű – ke vés ki vé tel től el te kint ve – szín pa di elő adás ra, meg -
te kin tés re szánt al ko tás. Ezért hi ány zik a drá mai mű vek ből a tárgy -
leírás, a táj- és kör nye zet rajz, a kül ső jel lem zés; mind eze ket a rö vid, zá -
ró je les szer zői uta sí tá sok, a dísz le tek, a kel lé kek és a szín pa don lát ha tó 
szí né szek pó tol ják.  
    A drá má nak va ló já ban „ket tős lét for má ja” van. Iro dal mi szem pont -
ból le írt, rög zí tett for má jú szö veg (te hát el is le het ol vas ni), de hogy ez 
élet re kel jen, egy má sik mű vé sze ti ág ra, a szín mű vé szet re, a szín ját szás -
ra van szük sé ge.  
    A szín mű vé szet fo ga lom kö ré be be le tar to zik töb bek kö zött a 
szín ház épü le te, a szín pad tech ni ká ja (sú gó lyuk, kel lé kek, dísz le tek, 
ezek moz ga tá sa), a szí né szi ak ció (cse lek vés, moz gás, gesz tus, mi mi ka 
együt te se) és a dik ció (a drá mai hely zet nek és a meg for mált ala kok nak 
meg fe le lő en el mon dott szö veg) meg a ren de ző: aki ér tel me zi és „szín -
re vi szi” a da ra bot. A szín ját szás nél kü löz he tet len ele me – ter mé sze te -
sen – ma ga a né ző, aki nek a ked vé ért, szó ra koz ta tá sá ra lét re jön a pro -
duk ció.  
    Az eu ró pai drá ma két alap ve tő mű fa ja a tra gé dia és a ko mé dia.  
 
 
Mű és be fo ga dó 
 
Az iga zán ér té kes mű al ko tás ok nak tör té nel mi ko ro kat átívelő, ma ra -
dan dó ha tá suk van. Ez zel kap cso lat ban egy lé nye ges kér dés fo gal ma -
zód hat meg min den ki ben: mi a ma gya rá za ta an nak, hogy egy-egy iro -
dal mi al ko tás év szá zad okon át töb bé-ke vés bé in ten zív ha tást tud 
kel te ni? A vá la szok külön bözők le het nek: 
•  A nagy tör té nel mi-tár sa dal mi vál to zá sok el le né re az em ber tu dat- és 

ér ze lem vi lá ga egé szé ben vál to zat lan ma radt vagy csak igen kis mér -
ték ben vál to zott. 

•   Ha az iro dal mi mű egy adott pil la nat ban jelen tős, po zi tív funk ci ót 
tölt be az em be ri ség kultúrájában, ak kor ezt az ere de ti – tör té ne ti és 
esz té ti kai – jelen tőségét töb bé már nem ve szí ti el. 

Tavarnelle mester: Thália 
és Melpomené, a komé-
dia és a tragédiaköltészet 
múzsái (1500 körül) 
Minneapolis Institute  
of Art, Minneapolis 
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•   Az iro dal mi al ko tás az em be ri élet nek és tör té ne lem nek olyan ál ta -
lá nos ér vé nyű tör vény sze rű sé ge it, moz za na ta it ra gad ja meg, ame lyek 
hos  szú időn át vál to zat la nul hat nak. 

•  Min den mű al ko tás nak egy szer re több „ré te ge” van, s a külön böző 
ko rok ban min dig más és más ré teg vá lik jelen tőssé, ide ig le ne sen ma -
ga alá ren del ve, de tel je sen so ha el nem nyom va a töb bit.  

•  Ál lan dó an vál to zik a mű ha tá sa, mert e ha tás a mű és az ol va só (be-
fogadó) vi szo nyá nak függ vé nye. A mű ugyan ál lan dó, az ol va só tu -
dat- és ér ze lem vi lá ga vi szont foly to no san vál to zó.

 
Csontváry festményén a táj ele mek csak esz kö zök a jel ké pes mon da ni va ló ki fe je zé sé hez. A vi har -
ban meg té pá zott, ága it elvesztő, gyö ke re i vel még is gör csö sen a föld be ka pasz ko dó fa a mű vész 
el ha gya tott sá gá nak, meg nem ér tett sé gé nek szim bó lu má vá lé nye gül át. Fogalmazd meg, mi-
lyen képi elemek jelképezik a művészi elhagyatottságot!

Csontváry Koszt ka Ti va dar: Ma gá nyos céd rus (1907)  
Janus Pannonius Múzeum, Pécs

FELADAT
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Az irodalom ősi formái.  
Mágia, mítosz, mitológia2.

38–75.
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AZ ŐSI MAGYAROK HITVILÁGA  
■ „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. 
Hannál❸ 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 vetõnnél❹, sej, regélök, regélök, 
A víz mellett is meglönnél, sej, regélök, regélök, 
Napfelöltig ébren lennél, sej, regélök, regélök, 
A vadat is elejtenéd, sej, regélök, regélök”

                               38     AZ IRODALOM ŐSI FORMÁI. MÁGIA, MÍTOSZ, MITOLÓGIA

A regös❶. László Gyula: 50 rajz a honfoglalókról 

 
Hallgassátok meg a Ghymes együttes 
Regölés című előadását! Gyűjtsétek ösz-
sze, mit tudtok a regölésről! A gyűjtés-
hez használjátok digitális eszközeiteket 
is, de csak megbízható forrásokhoz for-
duljatok! Ha nem vagytok biztosak a for-
rás tisztaságában, kérjétek tanárotok se-
gítségét!

FELADAT

• Kórógyi (Vajdaság) regösének a csodaszarvasról  

 

❶   A regös jelentése énekmondó. Az ősmagyar 
korban a táltosok révületbe estek, a varázslás-
hoz mondott rigmusok voltak  a regösénekek. 
Jellegzetes refrénjük a „Haj, regö rejtem”. Több 
tudós foglalkozott a magyarázatával. Pais De-
zső nyelvész szerint a reg szótőből származnak 
többek között a regél, a reggel, a régi, rejt, rej-
tek szavaink. A „Haj, regö rejtem” mai nyelv vál -
to zatunkban 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

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 szimbó-
lumokat belefaragták mindennapi használati tárgyaikba, beleszõtték 
vásznaikba és dalaikba, ezekkel díszítették otthonaikat. Amikor a világ-
mindenséget, benne önmagukat értelmezték, jelképekben gondolkod-
tak, képekkel írták le tudásukat. Mi, magyarok szerencsés nemzet va-
gyunk, 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 regös -
énekeinkhez, mondáinkhoz, meséinkhez kell fordulni. Nagy segítsé-
günkre lehet két krónikánk is, Anonymus és Kézai Simon mester Ma-
gyarok krónikája, két mesemondónk, Arany László és Benedek Elek, 
akik lejegyezték létértelmezõ meséinket, a magyar történelmet meg -
örökítõ mondáinkat, és Ipolyi Arnold, aki a mítoszainkat gyûjtötte ösz-
sze. A magyarság hitvilágával a néphagyományainkat, a népművésze-
tünket 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 ani-
mizmust. 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  

 
Az õsi magyarság világképe kozmikus, mágikus. Ennek a mágikus 
világnak központi szimbóluma a világmindenséget jelképező világfa 
vagy más néven az életfa, égigérő fa, tetejetlen fa. A Föld köldökén nõ, 
három létdimenziót köt össze: a felsõ világot, a középsõt és az alsót. Így  
a világmindenség kozmikus tengelye (oszlopa).  
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totemizmus: a kifejezés 
az algokin indián ote 
(’törzs, nemzetség’) szó-
ból származik; a termé-
szeti népeknél egy állat 
kultikus tisztelete, a törzs, 
később uralkodócsalád 
ettől az állattól származ-
tatja magát, eredetállat-
ként tiszteli, például  
a magyar hitvilágban 
a csodaszarvas,  
a turulmadár, a fehér ló 
 
animizmus: a kifejezés  
a latin anima (’lélek’) szó-
ból származik; a termé-
szeti népeknek az a hite, 
miszerint mindennek,  
a természet valamennyi 
elemének lelke van
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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 em-
bereké, tündérek, boszorkányok, manók is élnek itt. 

A fa hét vagy kilenc gyökere az alsó világban (túlvilágban) kapasz-
kodik a mélyben. A fa tövénél szintén található egy nyílás, azon keresz-
tül 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 me -
séi ket. A Tejúton található a Szarvast kergetõ nyilas, az Orion, s fölötte 
találhatók az Ikrek, melyek az õsi magyar ikerpárt szimbolizálják hitre-
géinkben: Hunort s Magort. 

A magyar népmûvészet díszítõelemei mai napig õrzik az életfa-, vi-
lágfamotívumot.
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kozmológia: világ -
magyarázat; a görög koz-
mosz (’világmindenség’)  
és logosz (’törvény’,  
’értelem’) szavak össze -
tételéből származik 

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

Honfoglalás elõtti ábrázolások

Életfa egy szügyelővereten

Világfa képe szaruból készült sótartón  
Sárrétudvari, Hajdú-Bihar megye

Stilizált világfa képe szarutégelyen, Berettyóújfalu

Honfoglalás utáni ábrázolások
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➊    Babba eredetileg 
„szépet” jelen-
tett. „Babba, 
babbás: szép, 
csinos. Babbáson 
felöltözött  
a gyermek.” 

(Kriza János) 

Csíksomlyói Babba Mária, 
Petrás Mária alkotása  
nyomán

 
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! 

FELADAT

szakrális: a szó a latin  
sacer ’szent’ szóból szár-
mazik; jelentése: isteni, 
szent, szentséges

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 ter-
jedt el. Csíksomlyón a ferences templom Napbaöltözött Asszony szob -
rát 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 fo-
gadta 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 termé-
szet jótevõi. A székelykapu szimbolikus jelentése: átjáró a tündérek vi-
lágába. A sárkány halakból, kígyókból áll, hét évig él a mocsárban, 
majd felszáll az égbe, ahol eltakarja a Napot, és zivatart okoz. A mo-
csári 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 vi-
lághoz tartoznak az apró termetû, ám hatalmas erejû manók, közü-
lük legismertebb a Hét szü nyû Kapanyányimonyók (Fehérlófia). 
 
Sámánok 

 
Az ismert történelem elõtt egy nép vagy népcsoport szellemi vezetõi a  
sámánok voltak, a sámánizmusnak névadó szereplõi. Nevük a man-
dzsu-tunguz ’sa’ (jelentése: tud) igébõl származik, a sámán szó jelentése 
tudós, tudó ember. Õ tudta összekötni az isteneket, szellemeket az em-
berekkel, 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 ének-
mondók és költõk voltak, a szájhagyomány megteremtõi és õrzõi. Varázs-
lók és költõk.  
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Õseink hite szerint egy közösség lelki, szellemi vezetõje csak az le-
het, 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 szer-
tartáson kell megszerezni. A leendõ sámán 
révületbe❶, önkívületbe esik, s ebben az  
állapotában a szellemek átviszik lelkét a más-
világra. Átéli a feldarabolás (a metaforikus ha-
lál) és az újjászületés élményét (lásd Fehérlófia). 
A beavatás után válik a közösség vezetõjévé, 
aki képes kapcsolatot teremteni mindhárom 
világgal, akit hatalmas szellemek madár, kí-
gyó, szarvas, medve stb. alakban segítenek. 

 
A sámán mágikus utazása 

 
A sámán szertartása a varázslás, ami meghatározott is métlõdéseken 
nyugvó rítus, melynek minden eleme önmagán túlmutató szent csele-
kedet volt. A sámándobok, rigmusok (esetleg egyéb tudatmódosító sze-
rek) 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 kö-
zösség 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. Jel-
képezte 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.  
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Sámándob rajzolata

➊    Az ősi hitvilágunk kutatói szerint a táltosok ön-
kívületbe, révületbe estek a dobszó és a rigmu-
sok hatására. A sámánok ebben az állapotban 
rejteztek, azaz a szellemek világát járták, és 
eközben sokszor úgy tűntek, mintha halottak 
lennének. Ezt fogalmazta meg Arany János a 
Toldi IV. énekében, melyben Bencével küld üze-
netet Miklós az édesanyjának: „De azért nem hal 
meg, csak olyaténképpen, / Mint midőn az ember 
elrejtezik mélyen, / És mikor fölébred bizonyos idő-
re, / Csodálatos dolgot hallani felőle.”

 
Olvasd el Weöres Sándor Csiribiri című versét! Emeld ki a versben a táltosutazásra utaló szöveg-
részleteket! Fejtsd ki véleményedet! Értelmezhető-e a vers egy 20. századi varázslásként?

FELADAT
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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 em-
berekkel (pl. Mirkó királyfi meséje) vagy gonosz szellemekkel. De egy-
ben nagy tudású  kö zösség vezetõ is, aki a Magyarok Istenét szolgálja, is-
meri a füvek és a csillagok titkát, jósol, s megtalálja a földbe rejtett 
kincseket. A táltos világfautazása a jelen emberének elhelyezése a koz-
mikus 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 meghatároz-
ta az öltözékét, hogy a sámán az alsó vagy a felsõ világba akart-e utaz -
ni. Ha az alsó világba, akkor sokkal több fémbõl készült kelléket agga-
tott 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 túlvilá-
gon. A fejdísz is beszédes jelkép: tollas, ha a segítõ állat madár, és agan-
csos, ha a segítõ állat szarvas. 
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HŐSÉNEKEINK, REGÉINK 

Fehérlófia 

A Fehérlófia című hősi énekünket két mese-
változat őrzi: Arany László és Benedek Elek 
jegyezte le. A Fehérlófia azonban olyan jel-
képrendszerrel rendelkezik, mely arról árul-
kodik, hogy a magyarság eredetét elre-
gélő történetet táltosaink hagyo má- 
nyozták ránk. A közép-ázsiai népek hitvi-
lágában is megtalálható eredettörténet 
ez, ám legteljesebb formájában nálunk 
maradt meg. Különösen Székelyföldön 
terjedt el, a székelyek úgy vélték, ők Fe-
hérlófia leszármazottai. 
      A Fehérlófia táltoshagyományainkhoz 
vezet vissza. A világmindenséget jelké-
pező 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 fe  hér/fejér tehát a fényt 

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 nap -
hérosz fiát, akit háromszor hét évig szopta-
tott. S miután az le tudta húzni a fa kérgét, 

Jelenet Jankovics Marcell Fehérlófia című filmjéből
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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 ma-
gyar 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 ős anyjának? 

azaz a felszín mögé tudott nézni, megértve a 
dolgok rejtett lényegét, útjára bocsátotta. 
A rejtett tudás egy beavatástörténet: Fehérló-
fia a létszférákat végigjárva alvilági utat tesz 
meg, ahonnan a griffmadár hozza fel. Önma-
ga karját és lábát vágja le, hogy a griffmadarat 
etetni tudja, ám a griff az áldozatért visszaad-
ja tagjait. Fehérlófia metaforikusan meghal és 
feltámad. Azaz a táltosok útját járja végig 
úgy, hogy egyesíti totemállat létét (anyja ré-
vén) s emberi voltát. Küzdelmes utazása so-
rán mágikus tudásra tesz szert, megérti a szel-
lemvilág titkát, abból merít erőt, ezután vesz 

Griffmadár a nagyszentmiklósi kincs egyik arany -
korsóján 

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, orosz-

lántestű, sasfejű és sasszárnyú madárként ír-
tak le. Az oroszlán és a sas szimbolikus jelen-
téseihez hasonlóan a griff is a felsőbb ha talom, 
a királyi tekintély kifejezője. Eredetileg Mezo-
potámia számos mitikus szárnyas lényéhez 
hasonlóan, emberfeletti hatalmánál fogva őr-
ző, 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 jelleg-
zetes motívum az ágaskodó griffmadár. Ké -
zai Simon a griff lakhelyét Szkítiába teszi.  
A griff a magyar hitvilág csodálatos madara, 
mely összeköti az e világot a túlvilággal, ere-
je az uralkodó hatalmát is szimbolizálja, így 
kerül alakja a magyar jogarra, a koronázási 
palástra, az Árpád-kori pénzérmekre. Mesé-
ink is őrzik a táltosok beavatását segítő, egy-
szerre félelmetes és jóságos griffmadár alak-
ját. Petőfi Sándor János vitézét is griffmadár 
vitte haza falujába.  
      Fehérlófia és a griffmadár a belső-ázsiai 
hitregék világához, szellemi örökségéhez kap-
csolnak bennünket. (Pál József – Újvári Edit) 

FELADAT
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A csodaszarvas 
 

KOZMOLÓGIA ÉS EREDETTÖRTÉNET 

 
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 cso-
daszarvasról című Arany János-költeménnyel! Fogalmazásodban figyelj az elbeszélői szerepekre, 
a művek műfajára, s ez alapján a szövegépítés különbségeire!

A Kárpát-medencei magyarság legösszetet-
tebb szimbóluma a csodaszarvas. Kozmikus 
eredettörténet, éppúgy, mint a Fehérlófia.  
Ám míg az elõbbi a misztikus jelképekkel a 
vi lágegyetem idõtlen teremtéstörténetében és 
rendjében helyezi el a magyarságot, a csoda-
szarvas-történet népünk eredetmítoszát is el-
mondja, az e világi szféra eredettörténetére is 
magyarázatot ad. Szervesen kapcsolódik jelké-
peiben a Fe hérlófia-történethez.  

Elõször nézzük a szimbólum eredetét! Az 
írásbeliség elõtti idõk történetét a jelképek 
mesélik el nekünk. A „szarvasok népének” 
a szkítákat tekintik, valószínû, hogy Szkítiá-
ból származik a csodaszarvas totemállat. De 
régészek, néprajzkutatók megállapították, valamennyi ismert kaukázusi 
nép kultúrájában megtalálható jelkép. Igaz, a hitrege legteljesebb válto-
zatát népünk kulturális hagyatéka õrzi. 

A szkíta sírokból elõkerült aranyleleteken a szarvast különös szarv-
val, fénylõn ábrázolták. Olyan testtartásban láthatjuk, mintha a le -
vegõben úszna. Agancskoronája is szárnykorona, így a szarvas az ég-
hez és a földhöz egyaránt kötõdik. A felsõ világ teljességét jelképezi, 
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 csoda -
szarvas-ábrázoláson különös jelenet látható: a csodaszarvassal a griff-
madár egyesült. Em lékezzünk vissza, Fehérlófiát a griffmadár hozta 
fel az alsó világból, a meghaló és újjászületõ héroszt õ segítette mági-

Szkíta aranyszarvas (Kr. e. 4. század) 
Cleveland Museum of Art, Cleveland

rege: ősi, a szájhagyo-
mányban élő, a regösök 
által elmondott mesés, 
mitikus elbeszélés;  
a szépirodalom műfaja-
ként verses vagy prózai 
történeti elbeszélés,  
például: Arany János:  
Rege a csodaszarvasról

FELADAT
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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 csoda -
szarvas is, aki õrzi anyja természetfölötti eredetét, de õ már az embe -
rek 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 ma-
gyar 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. 

 
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 

 
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 világí-
tanak rá az általad kiemelt szimbólumok!

FELADATOK

Szent László és a szarvas 
Miniatúra a Képes  
Krónikából (1360 körül) 
Országos Széchényi 
Könyvtár, Budapest
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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 monos-
tor 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 po-
gány 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 keresz-
ténységet 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 
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1.   Nézzétek meg Jankovics Marcell Ének a csodaszarvasról című filmkölteményét! Az eddig ta-

nultak 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 teremte-
nek, s értelmezd azokat! 

FELADATOK

Jelenet Jankovics Marcell rajzfilmjéből
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A TURULMADÁR A HONFOGLALÓ  
MAGYARSÁG ÉS AZ ÁRPÁD-HÁZ  
TOTEMÁLLATA  
 
„Az Úr megtestesülésének nyolcszázkilen cedik 
esztendejében Ügyek, amint fentebb mondot-
tuk, nagyon sok idő múltán Mágóg király nem-
zetségéből való igen nemes vezére volt Szcítiá-
nak, aki feleségül vette Dentü-Mogyerban 
Őnedbelia vezérnek Emes nevű lányát. Ettől fia 
született, aki Álmos nevet kapta. Azonban iste-
ni, csodás eset következtében nevezték el Ál-
mosnak, mert teherben levő anyjának álmában 
isteni látomás jelent meg turulmadár képében, 
s mintegy reá szállva teherbe ejtette őt. Egy-
szersmind úgy tetszett neki, hogy méhéből for-
rás fakad, és ágyékából dicső királyok származ-
nak, ámde nem a saját földjükön sokasodnak 
el. Mivel tehát az alvás közben feltűnő képet 
magyar nyelven álomnak mondják, azért hív-
ták őt szintén Álmosnak. Vagy azért hívták Ál-
mosnak – 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 segí-
tette a Kárpát-medencébe. Árpád és népe  
totemállatuknak tekintették a turult, ősüket 
tisztelték benne, segítő szellemüket, tőle szár -
maztatták magukat, népüket. A turulmadár 
szakrális segítsége eredményeként szerezhe-
tett hazát a honfoglaló magyarság.  
      Az Árpád-ház kihalása után, az idegen 
uralkodók idejében mesebeli madárrá szelí-
dült 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 csa-
táját Pálffyval. Véres csata lehetett, mert azon a 
napon sokan meghaltak. Senkinek nem volt 
õrangyala, csak Rákóczi Ferencnek, akinek a fe-
je fölött ott keringett őrködve a turulmadár. 
Egyszer a labancok kiverték a kezéből a kardját. 
Nagyon veszélyes helyzetbe került. Ekkor az ég-
ből váratlanul lecsapott Rákóczi turulma dara. 

       Karmaival kivájta az ellenfél szemét. A turul-
madár szájában volt egy kard. Rákóczi kikapta 
a csőréből a kardot, és ezzel tudta csak vissza-
szorítani támadóit. A turulmadárnak emléket is 
állítottak a Tisza jobb partján.”  ( 
     Az ezeréves haza ünnepsorozatán (millen-
nium) 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

A nagyszentmikósi kincs egyik aranykancsója
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A budavári turulszobor Donáth Gyula alkotása

■ 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 

 
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!

FELADATOK
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MÍTOSZ, MITOLÓGIA 
 

■ „Mély sé ges mély a múlt nak kút ja. Ne mond juk in kább fe ne ket len nek? 
[…] mi nél mé lyeb ben für ké szünk, mi nél mes  szebb re ha to lunk s ta -
po ga tó zunk a múlt al vi lá gá ba, az em be ri nek, tör té ne té nek, 

mûvelõdésének kez de ti alap jai tö ké le te sen 
meg mér he tet len nek bi zo nyul nak, s mérõ-
ónunk elõl, bár mily ka lan dos tá vol sá gok ba 
gom bo lyít juk alá zsi ne gét, min dig új ra és to -
vább hú zód nak vis  sza a fe ne ket len ség be.”  
 

Ezek kel a sza vak kal kez di Thomas 
Mann (1875–1955) német író a Jó zsef és 
test vé rei cí mû négy ré szes re gé nyét, mely 
egy bib li ai tör té net mo dern fel dol go zá sa. 

A legõsibb ránk ma radt írá sos em lé -
kek már fej lett, hos  szú idõn át foly ta -
tott iro dal mi gya kor la tot feltételeznek. 
Előzményük az év szá zad ok kal, év ez re -
dek kel korábban keletkezett, száj ha -
gyo mány út ján terjedõ mí to szok, me-
lyekből többnyire egy politeista világkép 
bontakozik ki. 

A mí to szok ban öl te nek tes tet a „tör -
té ne lem elõtti” idõk em be re i nek a vi lág 
ki ala ku lá sá ra, az em ber ere de té re vo nat -

ko zó költõi el kép ze lé sei, de egy kor va ló ban meg tör tént 
õsi ese mé nyek, ter mé sze ti ka taszt ró fák em lé két is 
õrzik. Egyes tár sa dal mi je len sé gek, in téz mé nyek, val lá- 
 si szo ká sok ma gya rá za ta és vé del me cél já ból utó lag is 
jöttek létre mí to szo k. A mi ti kus vi lágkép ben ily mó don 
a tu do má nyos, a mû vé szi és a val lá sos ma ga tar tás csí rái 
tel jes egy ség ben je lent kez nek, szét vá lá suk pe dig a tár -
sa dal mi fejlõdés késõbbi sza ka sza i ban rend kí vül egyen -
lõt lenül megy vég be. A mû vé szet és a mí tosz együtt élé -
se igen hos  szú ide ig tar tott, s a mi to lo gi kus mo tí- 
 vu mok – új ér tel me zés ben, jel kép ként, ha son lat ként – 
vol ta kép pen mind má ig ál lan dó ih let for rá sai az iro da -
lom nak, de más mû vé sze ti ágak nak is.  

 
A mí tosz (gö rögül müt hosz: „mon da”, „mese”, „tör té net”) 
a tár sa dal mi fej lő dés kez de te i re jel lem ző naiv tár sa dal -
mi tu dat for ma: lé nye gé ben az em ber szá má ra még 
ért he tet len és ezért fé lel me tes ter mé sze ti és tár sa dal -
mi erők nek fan tasz ti kus tük rö ző dé se, egy ben pe dig 
ezek nek ön tu dat la nul is mű vé szi fel dol go zá sa a nép 
kép ze le té ben. Vagyis a mítoszok naiv világmagyará-
zatok. A mí to szok összes sé gét, il le tő leg a mí to szok kal 
fog lal ko zó tu do mányt mi to ló gi á nak ne vez zük. 

A mi ti kus el kép ze lé sek leg lé nye ge sebb vo ná sa az em -
be ri nek és az em ber fe let ti nek sa já tos egy sé ge. A mí to -
szok ezért leg in kább em ber  for má jú nak (ant ro po morf -
 nak) el kép zelt is te nek ről és ter mé szet fe let ti ké pes- 
 sé gek kel ren del ke ző, több nyi re is te ni szár ma zá sú hő -
sök ről szól nak. 

A mí to szok száj ha gyo mány út ján ter jed tek, ere de ti 
szö ve gük te hát is me ret len, hi szen csak később jegyez-
ték le őket. Az élő szó ban való ter je dés kö vet kez mé nye 
az is, hogy egy-egy tör té net nek igen sok fé le, néha 
egy más nak el lent mon dó vál to za ta ala kult ki. Az egyes 
mon dák me sé jét csak ké sőb bi iro dal mi fel dol go zá sok -
ból is mer het jük meg.

Dél-itáliai ivócsésze töredéke Zeusz ábrázolásával (Kr. e. 430–400) 
Metropolitan Museum of Art, New York

po li te iz mus: a „sok is ten -
ben való hit” el ne ve zé se 
gö rög szó val 
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En nek legfõbb oka, hogy a mí to szok ki me rít he tet le nül gaz dag 
folk lo risz ti kus anya got õriz nek, az idilltõl a leg meg rá zóbb tra gikus 
konflik tu so kig az em ber min den le het sé ges élet hely ze tét át fog ják. 

A mitológia nemcsak a világ, az istenek és az emberek keletkezésé-
ről szól, hanem szinte minden 
olyan témáról, amely a kezdetek-
től foglalkoztatja az emberiséget, 
magyarázatot keresve. A mitoló-
giai történetek antropomorf alak-
ban, emberi tulajdonságokkal áb-
rázolják az isteneket, az em- 
berekre jellemző  viszonyrendszer 
fűzi őket egymáshoz és a halan-
dókhoz is. Így érthető, hogy meg-
jelenik a mítoszokban a szerelem, 
a féltékenység, a hősiesség, a halál 
vagy akár az alkotás vágya.

A mitológiai történetek csoportosítása

tematika

teremtésmítoszok a világ keletkezése

pusztulásmítoszok a bűnösök isteni megbüntetése

természeti és társadalmi  
jelenségek magyarázata

növények, állatok, szokások,  
történeti változások létrejötte

motívum

vándormotívumok több kultúrában is felbukkanó 
téma 

egy-egy kultúra egyedi jelkép-
rendszere

sajátos, csak abban  
a kultúrában felbukkanó téma

szerkezet

önálló történet helyszín, főhős stb.  
nem ismétlődik

több egymással összefüggő  
történet

helyszín, főhős stb. ismétlődik

Gerard de Lairesse:  
Apolló és Auróra 
(1671) 
Metropolitan Museum  
of Art, New York 
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A GÖ RÖG KUL TÚ RA JE LEN TŐ SÉ GE 
 
A későbbi év ez re dek eu ró pai gon dol ko dá sá -
nak, mű vé sze té nek meg ha tá ro zó alap ja lett 
az antik (óko ri) gö rög ség kul tú rá ja. Vi lág -
szem lé letük leg na gyobb új don sá ga „az em -
ber fel fe de zé se”. Az a fel is me rés, hogy min den 
élőlény kö zött a leg ha tal ma sabb az em ber; 
ő lett min den dol gok legfőbb mér cé je és vég -
ső cél ja. 
      A gö rög vi lág em ber köz pon tú sá gá ból kö -
vet ke zett, hogy még leg ha tal ma sabb is te nei -
 ket is em be ri vé sze lí dí tet ték. Mi to ló gi á juk ban 
csak a már le tűnt bar bár múlt em lé kei kö zött 
sze re pel nek a ke gyet le nül pusz tí tó, az em be ri  
mé re te ket meg ha la dó ősistenségek és külön-
böző fé lel me tes ször nyek, akiktől és amelyek-

től vagy az olümposzi hal ha tat la nok, vagy 
nagy sze rű fél is te nek (pl. Hé rak lész) sza ba dí -
tot ták meg az em ber ar cú vi lá got.  
      A gö rög iro da lom ban és képzőművészet-
ben nyo ma sincs an nak a me rev mo nu men ta -
li tás nak, amely akár a ke le ti (egyip to mi, ba bi -
ló ni ai) is te nek ször nyű fen sé gét, akár a zsi dó 
Jah ve szi go rú sá gát át ha tot ta. Is te ne ik ép pen 
olya nok, mint az em be rek, csu pán a hal ha tat -
lan ság ban kü lön böz nek tőlük. De csak az em -
be rek kel együtt lé tez nek, sőt az em be ri cse -
lek vé sek ben kap ják meg lé te zé sük ér tel mét is. 
Az antik gö rög köl té szet és képzőművészet 
szülője és té má ja mind vé gig a mi to ló gia ma -
radt, hi szen is ten la ko zott min den be rek ben 
és pa tak ban, min den hegy or mon és a ten ge -
rek mé lyén.

A GÖRÖG MITOLÓGIA 
■   „[A görögök] fe dez ték fel az em be ri test he lyes ará nya it, épü le teik és 

szob ra ik is ak ko rák, amek ko rák nak em ber hez mért épü le tek nek és szob rok -
nak len ni kell; ér zel me ik, vá gya ik és az azo kat ki fe je zõ köl tõi ké pe ik sem 
men nek túl az em be ri ará nyo kon em ber te len mo nu men ta li tás ba.[…]  
Õk mond ták ki elõ ször, hogy az em ber a mér té ke min den nek, és õk mér -
ték fel el sõ nek az em be ri dol go kat.”  

       • Szerb An tal: A vi lá gi ro da lom tör té ne te

 
 
 
 

 
A Parthenón. Épí tet te  
Ikti nosz és Kallikratész  
Kr. e. 447–432 kö zött  
Pe rik lész meg bí zá sá ból

antikvitás: az ókori 
görög és római kor  
(Kr. e. 8. sz. – Kr. u. 5. sz.) 
művészetét, kultúráját, 
szellemét, illetve az eb-
ből eredő hagyományt 
összegző fogalom
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A GÖRÖG NYELV 
 
Az in do eu ró pai nép csa lád -
hoz tar to zó gö rög tör zsek a 
Kr. e. 3. és 2. év ez red for du -
ló ja tá ján kezd het ték meg, 
Ázsi á ból ki in dul va, be nyo -
mu lá su kat a Bal kán-fél szi -
get re. Et ni kai és nyel vi  
ro kon sá guk el le né re sem 
al kot tak egy sé ges né pet. 
Ak háj, dór, jón, aiol, mür-
midón s más tör zsek re ta -
go lód tak. Nyel vük sem volt 
tel je sen egy sé ges: kezdettől fog va sok nyelv -
já rás ra osz lott. Ezek kö zül a leg fon to sab bak a 
dór (Szi mo ni dész, Pindarosz, Theokritosz s 
a  tra gé di ák kar da lai  nak a nyel ve), az aiol 
(Szappho [szaffó] és Alkaiosz [alka josz] köl te -
mé nye i nek nyel ve) s az jón-at ti kai di a lek tu -
sok. Az jón mint mes ter sé ges, sok aiol és at ti -
kai alak kal ke vert iro dal mi nyelv a ho mé ro szi 

epo szok ból is me re tes. Ezen a nyel ven ír ta 
meg Hé ro do tosz is tör té ne ti mű vét. Az at ti kai 
a Kr. e. 5. szá zad tól kezd ve min den más nyelv -
já rást hát tér be szo rí tott. At ti kai nyelv já rás ban 
ír tak: Aisz k hü losz (ajszkhülosz), Szo phok lész 
(szofoklész), Eu ri pi dész, Arisz to pha nész (arisz-
tofanész), Thuküdidész, Xenophón (xenofón), 
Pla tón, Dé mosz the nész és má sok. 

 

MÜSZIA
 

KÜTHÉRA

KRÉTA

THASZOSZ

LÉMNOSZ

AKHAIA ATTIKA

 

  
  

AITÓLIA

KHIOSZ

NAXOSZ

RHODOSZ

ITHAKA

�������	

�����

Delphoi

Olümpia
Athén

Spárta

Trója

Epheszosz

Milétosz

Dórok

Iónok

Aiolok, akhájok

Mükéné

Knósszosz

Pülosz
DÉLOSZ

Jón-tenger

Krétai-tenger

Égei-tenger
THESSZÁLIA

LÜDIAEUBOIA

Tá jé ko zód jatok az 
óko ri tér ké pen egy 
mai at lasz se gít sé -
gé vel!

Az ókori  
Görögország  
térképe

Lawrence Alma-Tadema: Felolvasás Homéroszból (1885) 
Philadelphia Museum of Art, Philadelphia 

FELADAT
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AZ IS TE NEK SZÜ LE TÉ SE  
A GÖ RÖG MI TO LÓ GI Á BAN 
 
A gö rög mi to ló gi át is későbbi fel dol go zá sok -
ból is mer het jük meg, például a ho mé ro szi 
epo szok ból, a Kr. e. 5. szá za di tra gé dia írók 
műveiből vagy még későbbi, ró mai epi kus és 
más jel le gű al ko tá sok ból.➊ 
      Mind a me zo po tá mi ai su mer–ak kád kis -
epo szok, mind a gö rög mi to lo gi kus el kép ze -
lé sek meg egyez nek ab ban, hogy a vi lág az is -
te nek ná szá ból jött lét re, s to váb bi fejlődése, 
tö ké le te se dé se az is te nek egy más sal foly ta -
tott har ca (theomakhia) árán va ló sult meg.  
A különböző is ten nem ze dé kek ke gyet len 
küz del me után egy főisten győzelme vé gül 
ren det, har mó ni át te rem tett a vi lág ban. 
A görög mitológia kezdeteit Hésziodosz je -
gyezte le először. Az Istenek születése című 
tankölteményében (geneológia) a világ kelet-
kezéséről és az egymást követő is tennem -
zedékek harcáról ír. 
      Hésziodosz sze rint elsőnek jött lét re Kha-
osz, a tá ton gó „Üres ség”, majd őt kö vet te  
Gaia (gája), a szé les mel lű Föld és Erósz  
– a „Sze re lem” –, az első működő erő a vi lág -
ban. Ő „a leg szebb mind a ha lál ta la nok közt, 
el bá gyaszt ja a tes tet, az is te nek és a ha lan dók 
keb lé ben le igáz za a jó zan sá got, a bölcs észt”. 

      Az Ég és a Föld első gyer me kei vol tak a 
legelső is te nek. Először a hét ti tánt és le ány -
test vé re i ket, a nyolc titaniszt szül te Gaia. Az -
tán a há rom kük lopsz jött a vi lág ra: „Más ban 
az is te ni faj ra ha son lí tot tak egé szen, ám sze me 
egy nőtt csak mind nek, hom lok kö ze pé ben.”  
A Föld nek és az Ég nek még szü le tett há rom 
fiú sar ja, a száz ka rú óri á sok: Kottosz, Briareósz, 
Güész.

■   Gaia először mél tó pár ját hoz ta vi lág ra, 
       csil la gos Ég bol tot, hogy min dent ez be bo rít son, 
       és le gyen Úranosz! ál dott is te nek égi la ká sa. 
       Az tán szül te a nagy he gye ket, meg hitt li ge tek kel, 
       hol dom bos-völ gyes tá jé kon lak nak a Nümphák, 
       és ő szül te a zor don ten ger vég te len ár ját, 
       Pontoszt, még sze re lem nél kül… 

       • Hésziodosz: Is te nek szü le té se  
126–132. sor. Trencsényi-Waldapfel Im re for dí tá sa

■   Két vál lá ból száz rop pant kéz len dül előre 
       mind egyi kük nek s váll ból még öt ven fe jük is nőtt, 
       or mót lan test ré sze ik av val let tek egés  szé, 
       és a ha tal mas tes tek ben fé lel mes erő volt. 

       • (150–153.)

A Khi ma i ra (szörnyalak).  
Ko rint ho szi tál, Kr. e. 6. szá zad

 

➊  A vi lág ke let ke zé sé vel, az is te nek szü  le té sé vel 
a leg rész le te seb ben a gö rög Hé szi o dosz  
(Kr. e. 7. szá zad) The o go nia (Is te nek szü le té se) 
cí mű el be szé lő köl te mé nye fog lal ko zik. A gö-
rög–római mitológia történeteit Ovidius ró-
mai költő Átváltozások című eposza hagyo- 
má nyozta az utókorra. A művel A római iroda-
lom című fejezetben foglalkozunk.

      Az Ég és a Föld első gyer me kei ke mény, 
dur va óri á sok vol tak, a még ki a la ku lat lan  
vi lág, a go moly gó őskor for mát lan szörny -
alak jai. Az em be rek rettegő fé lel mét, ri adt 
döb be ne tét tes te sí tet ték meg a ha tal mas és 
ért he tet len ter mé sze ti erőkkel szem ben. 

Ma ga Uranosz is el bor zadt szörny szü lött 
gyer me kei lát tán, s a kük lop szo kat meg a száz -
ka rú, öt ven fe jű óri á so kat a Tartaroszba, az al -
vi lág leg sö té tebb mély sé gé be ta szí tot ta.  
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      Gaia ezért meg ha ra gu dott fér jé re, s a ti tá -
no kat lá zí tot ta fel, hogy áll ja nak bos  szút ap ju -
kon. A leg fi a ta labb ti tán, Kronosz vál lal ko zott 
er re a fel adat ra. Meg dönt ve Uranosz ha tal mát 
(meg fosz tot ta fér fi as sá gá tól), ő lett az is te nek 
ura. Test vér ét, Rheiát (reja) vet te fe le sé gül, de 
megszületendő gyer me ke it – fél ve ap ja sor sá -
tól – egy más után le nyel te. Ezért Rheia, mi kor 
leg utol só gyer me két, Ze uszt vár ta, el bújt Kro-
nosz elől Kré ta szi ge tén. Ze usz szü le té se kor 
egy kö vet pó lyált be, és azt ad ta át fér jé nek. 
Kronosz gya nak vás nél kül le nyel te a kö vet is. 
      A gyer mek Ze usz Kré ta szi ge tén ne vel ke -
dett. Mi kor felnőtt, mér get adott be Kronosz-
nak, aki ettől sor ban ki hány ta ko ráb ban el -
nyelt gyer me ke it. Így lát ták meg má sod szor is 
a nap vi lá got szü le té sük for dí tott sor rend jé -
ben Ze usz hal ha tat lan test vé rei. 
      Ez után Ze usz in dí tott ha dat Kronosz és a 
ti tá nok ural ma el len. Tíz évig tar tott a ször nyű 
há bo rú. Ek kor Gaia azt jó sol ta, hogy az fog 
győzni, aki a Tartarosz fog lya it hív ja se gít sé -
gül. Ze usz ki sza ba dí tot ta a kük lop szo kat és a 
száz ka rú óri á so kat. Ir tó za tos harc ban, me lyet 
eget-föl det rá zó menny dör gés s a ten ger 
ször nyű mo raj lá sa kí sért, Ze usz – Pro mé -
theusz, a leg böl csebb ti tán köz re mű kö dé sé -
vel – legyőzte Kronoszt. Most a ti tá no kat űz te 
a Tartaroszba, a száz ka rú óri á so kat ren del ve 
őrizetükre. Így lett Ze usz az is te nek ki rá lya és 
az em be rek aty ja, ő ala kí tot ta ki a ti tá nok le-
győzése után a rend és az ér te lem vi lá gát. Ne -

ki ju tott az ura lom az ég ben, test vé rei kö zül 
Poszeidónnak a ten ge ren és Hádésznak az al -
vi lág ban. A ti tá nok azon ban hal ha tat la nok,  
s ezek a Tartaroszban le lán colt is te nek ma is 
dü höd ten ráz zák bi lin cse i ket, hogy a nap vi -
lág ra tör je nek, s el pusz tít sák a di a dal mas ér -
te lem rend jét.➊ 
      Ze usz nak vé gül is test vé re, a „fe hér ka rú” 
Hé ra lett a fe le sé ge (előző fe le sé ge Uranosz 
és Gaia le á nya, Themisz volt, a tör vé nyes ség 
istennője). Ze usz azon ban nem volt hű sé ges 
férj, Hé ra pe dig fél té ke nyen ül döz te vetély -
társnőit, s Ze usz nak tőlük szü le tett gyer me- 
  ke it (van nak köz tük is te nek, fél is te nek s ha -
lan dó em be rek). „Hé ra […] sze re lem nél kül 
ma ga szül te Hé pha isz toszt (héfaisztosz), fél té -
keny ver sen gés ben urá val” – mond ja Hészio-
dosz. Hé pha isz tosz olyan csúf volt, hogy szü -
le té se után any ja le ha jí tot ta az Olüm posz ról; 
a tűz és a ko vács mes ter ség is te ne lett. Ze usz 
és Hé ra kö zös gyer me ke Arész, a há bo rú is te -
ne. Pallasz Athé né, a tu do má nyok és a mes -
ter sé gek istennője Ze usz nak a fejéből ug rott 
ki „tel jes har ci fegy ver zet ben” Hé pha isz tosz ka -
la pá csá nak az üté sé re. Aph ro di té (afrodité), 
a sze re lem gyönyörű istennője – a mí tosz egyik 

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

 

➊  Hésziodosznál az is ten har cok azt iga zol ják, 
hogy az ősi ál la po tok nem em be ri erői fo ko za -
to san ve re sé get szen ved nek, s Ze usz vi lá gá -
ban a bé ke, az igaz sá gos ság ural ko dik.
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vál to za tá ban – a Ze usz vil lá má tól meg érin tett 
ten ger hab ja i ban szü le tett. (Hésziodosz sze -
rint Uranosz ten ger be csep pent véréből lé -
pett a nap vi lág ra, ezért hív ják „hab szül té nek”; 
Ho mé rosz nál Ze usz és Dióné le á nya.) Phoi-
bosz Apol lón (fojbosz), a jós lás és a köl té szet 
is te ne, és a szű zi Ar te misz, a va dá szat istennő-
je, test vé rek. Ze usz gyer me kei ők is, de any juk 
nem Hé ra, ha nem Létó. Az olümposzi ki rály -
tól szár ma zik Her mész is, az is te nek hír nö ke, 
a fur fan gos tolvajisten. Ő az istenek küldötte, 
szárnyas sarut visel, hogy minél előbb át tudja 
adni az üzenetet. Ő az utak, a kereskedők iste-
ne is, s ő viszi le a lelkeket az alvilágba. 
      Ze usz szerelmeiből (nem csak istennőket, 
ha nem föl di le á nyo kat is el csá bí tott különbö-
ző ala kok ban) s az is te nek egy más kö zöt ti há -
zas sá gá ból meg szám lál ha tat lan so ka sá gú is -
ten szü le tett még. A gö rög is te nek min den 
te kin tet ben em ber sza bá sú ak, éle tük ha son ló 

a föl dön élőkéhez, de hal ha tat la nok, örök ké 
fi a ta lok, és min den em be ri tu laj don ság a vég-
ső tö ké le tes ség fo kán van ben nük. Mi ti kus 
lak hely ük az Olüm posz hegy 
csú csa, ele de lük az ambró-
szia, ita luk a nek -
tár. 
      A gö rög mi ti -
kus vi lág kép ben 
tu laj don kép pen az 
em ber ön ma gá ról 
min táz ta meg is te -
ne it: először emel -
te a rendező em -
be ri el me min den 
dol gok mér cé jé -
nek rang já ra ön -
ma gát. 

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

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

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

Pallasz Athéné

 
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!

FELADATOK
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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 legfontosabb szerepük

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 isten-
nője

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 oltalma-
zója, a tolvajok és szélhámosok istene

 
A rajzok alapján nevezzétek meg a 
jellegzetes vonásokkal és kísérő je -
gyekkel (attribútum) ábrázolt istene-
ket! Ti magatok is folytathatjátok a 
sort! Munkátokban segítséget jelent-
het Trencsényi-Waldapfel Imre Görög 
regék és mondák, Robert Graves A gö-
rög mítoszok vagy Frank Schwieger 
Zeusz és bandája című könyve. 

FELADAT
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HÉSZIODOSZ:  
MUNKÁK ÉS NAPOK  
 
Ebben a művében a világ történe-
tét, az istenek és emberek együt-
télését a következő mitologikus 
világkorszakokra osztja Hészio-
dosz: aranykor, ezüstkor, bronz-
kor, 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 fo-
lyamatos hanyatlás jellemzi. A vi-
lág kezdetén Kronosz uralma alatt 
még az istenek és emberek béké-
ben, harmóniában, betegség, baj 
nélkül éltek. Nem kellett dolgozni, 
a föld magától adta bőséges terményét. A ha-
lál könnyű álomként érte utol az embert. Az 
ezüstkor embere már kevésbé békés éle tet él: 
,,átléptek a mezsgyén, már alig éltek arasznyi 
időt, azt is tele bajjal, dőrén, mert egymás gőg-
jét nem tudta kivédni egy sem, s már nem tisz-
telték a nagy isteneket sem…”. 
A bronzkor emberei Arész, a harc 
istene mellett köteleződtek el, 
kegyetlenek, háborúskodnak, 
magukat pusztítják. ,,Majd aztán, 
hogy a föld be fogadta magába e 
fajt is, más embert állított Zeusz is-
mét a világba, jobb s igazabb volt, 
mint az előbbi, ez új, negyedik 
rend, isteni hősök rendje, nevük 
félisten a földön, föld végnélküli té-
rein ők jártak mielőttünk.”   

Ők már derekabbak, iga-
zak voltak, az ő emléküket 
őrzi trójai és a thébai mon-
dakör. ,,Éjjel-nappal nincs pi-
henésünk, pusztul az ember 
gondban, bajban, az istenek 
így szabták ki a  sorsunk.” – 
szakad fel a fájdalmas sóhaj-
tás Hé sziodoszból, a vaskor 
emberéből. Az ember ki van 
szolgáltatva a természetnek 
és az istenek szabta törvé-
nyeknek, állandó élménye 
a szenvedés. De ezzel párhu-
zamosan ott a vágy az em-

beri szívben, hogy újra átélje az aranykor 
boldog létállapotát. S hogy miért mérik az 
alapvetően jó istenek, elsősorban az istenek 
ura, Zeusz az emberekre a szen vedéseket? 
Erre ad választ a Prométheusz-mítosz. 
· Az idézetek Trencsényi-Waldapfel Imre fordításai 

Dirck van Baburen: Vulcanus  
(Héphaisztosz) leláncolja  
Prométheuszt (1623)  
Rijksmuseum, Amszterdam

Egy isten, valószínűleg  
Zeusz márványfeje  
(Kr. e. 3. vagy 2. század) 
Metropolitan Museum of Art,   
New York 
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A PRO MÉT HE USZ-MÍ TOSZ 
 
Az em be rek meg te rem té sét, vi szon tag sá gos 
sor su kat, fá rad sá gos küz del mü ket a ter mé -
szet tel, ön tu dat ra éb re dé sü ket és fo ko za tos 
fejlődésüket a Pro mé the usz -mí tosz me sé li el. 
A későbbi év ez re dek iro dal má ban a leg gyak -
rab ban ezt a mí toszt dol goz ták fel a leg kü -
lön fé lébb ér tel me zés ben.➊ 

      Az első em be re ket – a gö rög mon da egyik 
vál to za ta sze rint – ma ga Pro mé t he usz, a bölcs 
ti tán gyúr ta sár ból Pallasz Athé né se gít sé gé -
vel. A legelső em be rek még tu dat la nok vol tak, 
nem sok ban kü lön böz tek az ál la tok tól, csak 
gyön géb bek, te he tet le neb bek és véd te le neb -
bek vol tak azoknál. Ön tu dat la nul él ték vé gig 
éle tü ket. Már-már a pusz tu lás fe nye get te 

őket, ami kor Pro mé the usz le hoz ta szá muk ra 
az égből a tü zet, mely idá ig csak az olümposzi 
is te nek tu laj do na volt. En nek bir to ká ban az 
em be rek meg ta nul ták a mes ter sé ge ket, az 
anyag meg mun ká lá sát és a fé mek fel dol go zá -
sát. Végső so ron a tűz nek kö szön het te az em -
ber, hogy ki emel ke dett az ál la tok so rá ból. 
      A költő Hésziodosz sze rint Pro mé the usz 
sú lyos bűnt kö ve tett el, ami kor az istenektől 
el lop ta a tü zet az em be rek szá má ra. Ezért  
Ze usz mél tán bün tet te meg az zal, hogy a vo -
na ko dó Hép ha isz tos  szal egy szik lá hoz lán col -
tat ta, később pe dig egy sasmadarat kül dött 
rá, hogy év szá zadokig mar can gol ja új ra meg 
új ra kinövő má ját. De jo go san bün tet te meg 
sze rin te Ze usz az em be re ket is, akik a tü zet el -
fo gad ták. Pandórát, az első as  szonyt küld te le 
kö zé jük, aki nek a ne ve „min den ki ál tal meg -
aján dé ko zott”-at je lent. Ze usz ugyan is – bosz- 
szú ból – meg pa ran csol ta Hé pha isz tosz nak, 
hogy agyag ból for mál jon egy gyö nyö rű, az is-
tennőkhöz ha son ló le ány ala kot, az is te nek  
pe dig aján dé koz zák meg kü lön böző ké pes - 
sé gek kel: szép ség gel, báj jal, ked ves ség gel, 
asszo nyi ügyes ség gel. 
      A ra vasz Her mész ha zug sá got, csá bí tó sza -
va kat és tol vaj haj la mot rej tett a keb lé be. Ez 
az asszony ho zott min den bajt és szen ve dést 
a föld re. Pandóra as  szo nyi kí ván csi ság ból le -
emel te an nak a hom bár nak a fe de lét, mely a 
különböző sors csa pá so kat rej tet te ma gá ban. 
Ek kor sza ba dult a sok nyo mo rú ság, fá rad ság, 
baj, be teg ség s a ke gyet len ha lál a mind ad dig 
mun ka és gond nél kül élő em be rek re. Pro mé -
the usz cse le ke de te eb ben a mon dai vál to zat -
ban – a bűnbeesés ószö vet sé gi történetéhez 
ha son ló an – az em be ri ség bol dog arany kor -
nak el kép zelt ősállapotát szün tet te meg.
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➊  A tűz meg is me ré se az em be ri ség tör té ne ti  
lé té nek az alap ja, a föld mű ve lés után a kéz -
mű ves ség, az ipar kez de te. A tűz al kal ma zá sa 
elő fel té te le volt az em be ri civilizáció fej  lő dé- 
 s ének.

Gustave Moreau: Prométheusz (1868) 
Musée Gustave Moreau, Párizs
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AISZKHÜLOSZ:  
LELÁNCOLT PROMÉTHEUSZ 
 
A mon dá nak egé szen más faj ta ér tel me zé se 
ol vas ha tó Aisz khü losz (Kr. e. 525–456) Le lán -
colt Pro mé the usz cí mű tra gé di á já ban.➊ Itt 
Pro mé the usz az em be ri ön tu dat sza bad sá -
gá ért a há lát lan és ki csi nye sen önző is te nek -
kel szem be szál ló kö vet ke ze tes ség pél da mu -
ta tó hőse lesz: az ál tal, hogy az em ber mel lé 
állt, az új is te nek kel ke rült szem be. Ze usz 
nem csak a ti tán em ber sze re tet ét bün te ti 
meg ke gyet le nül, ha nem egy ko ri szö vet sé -
ge sé vel szem ben is há lát lan sá got kö vet el, 
hi szen az „előrelátó” Pro mé the usz ta ná csá ra 
tá masz kod va győzte le an nak ide jén Kro-
noszt és is ten tár sa it. De „az új urak min dig 
kér lel he tet le nek”, és jellemző a zsar no kok ra, 
hogy „ba rá ta ik ban sem mer nek meg bíz ni ők” 
– vall ja Pro mé the usz. Aisz khü losz nem csak a 

 
1.   Ta nul má nyozd a Prométheusz-ábrá-

zolásokat! Mi lyen ké pet su gall nak: 
a szenvedő, ma gát fel ál do zó hősét, 
vagy az ön tu da tos, felelős em be rét?   

 
2.   Nézz utána, milyen titok tudója volt 

Prométheusz! Mit akart tőle megtud-
ni Zeusz?

Peter Paul Rubens – Frans Snyders:  
A leláncolt Prométheusz (1611–1618) 
Philadelphia Museum of Art,  
Philadelphia

FELADATOK

tűz lo pást tu laj do nít ja Pro mé the usz nak, ha -
nem az em be ri mű velt ség egé szét, az ér tel -
met, a tu da tos éle tet, a tu do má nyo kat és a 
mes ter sé ge ket is, mind azt, ami az em bert 
más élőlény fö lé eme li.➋ A ti tán ön ér ze tes 
ki je len té se iga zol ja ezt: 
 
■   Tudd meg te hát, egy röp ke szó min dent  
       ki mond:  
       em ber min den tu dá sa éntőlem va ló. 

       • Trencsényi-Waldapfel Imre fordítása 

 

➊  Újab ban egy re töb ben két ség be von ják, 
hogy a Le lán colt Pro mé theusz Aiszk hü losz 
műve, s egy ké sőb bi, is me ret len szer ző al ko -
tá sá nak tu laj do nít ják. 

➋  Az em be rért, az em be ri ség meg men té sé ért 
jog ta la nul szen ve dő, a szik lá hoz szö ge zett 
Pro mé theusz rész ben a zsi dó-ke resz tény hit -
vi lág Meg vál tó já nak az elő ké pe is. 
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Történetek a görög mitológiából 
 

HERMÉSZ, DIONÜSZOSZ ÉS HÉRAKLÉSZ – ZEUSZ FIAI 
 

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 
fohászkodhatnak. Jellemző ismertetőjegye a Zeusztól kapott fehér 
szalagokkal díszített hírnöki pálca, amelyet mint Zeusz jelképét min-
denkinek kötelessége tisztelni. Kerek kalapja védelmezi az esőtől, szár-
nyas aranysaruja pedig odarepíti, ahová szeretné. Hádész, az alvilág ura 
hírnökének is szerződtette. Az volt a feladata, hogy aranybotját a hal-
doklók 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-
tékenységében rávette Szemelét, kérje meg Zeuszt, hogy teljes valójá-
ban fedje fel magát előtte. Ez így is történt, addig sírt és rimánkodott 
Szemelé, míg Zeusz teljes isteni fenségében jelent meg. Ám a vil-
lámcsapás megölte a várandós fiatal lányt, de a magzatot Hermész 
megmentette, s az még három hónapig Zeusz combjában növekedett. 
Dionüszosz így nyerte el a ,,kétszer született” elnevezést. Fején 
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 boros-
tyán, szent állata a tigris és a párduc volt. Jelképe a 
tobozban végződő szüreti bot, a thürszosz. (Egy 
évben többször is volt vidám ünnepe az istenség-
nek, s ebből a Dionüszosz-kultuszból bontakozik 
ki majd a görög színjátszás.) 

Héraklész a legismertebb mitológiai alakok egyi-
ke. Anyját, az argoszi királynét Zeusz a férje alakjába 
bújva csábította el. Megígérte az asszonynak, hogy 
fia hatalmas király lesz. Mihelyt Héraklész megszüle-
tett, Héra rögtön üldözni kezdte. Hermész – Zeusz 
megbízásából – a csecsemő Héraklészt az Olümposz-
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Bertel Thorvaldsen  
– Rasmus Andersen:  
Mercurius (Hermész)  
elviszi Bacchust  
(Dionüszoszt) Szemelé 
nővérének, Inónak  
(1809–1889) 
Thorvaldsens Museum, 
Koppenhága

Pieter van der Werff:  
A gyermek Hercules  
(Héraklész) a kígyóval 
(1702–1722 körül)  
Rijksmuseum,  
Amszterdam
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ra vitte, ahol Zeusz alvó felesége keblére tette, azt remélve, Héra tejétől 
lesz halhatatlan a gyermek. De az istenek anyja felébredt, dühösen elta-
szította magától a fiúcskát, közben egy tejsugár az égre csapódott, a gö-
rögök 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 jövendölése szerint a kisfiú legyőzhetetlen hős lesz, és a 
próbatételeket követően az istenek közé emelkedik. Héraklész sem ke-
rülhette el a sorsát. A kihívások között szerepelt nagy erejű vadállatok, 
ijesztő szörnyek legyőzése. Ilyen volt például a Nemea erdejében élő ha-
talmas oroszlán puszta kézzel való megölése. A hős megnyúzta az orosz-
lánt, és a bőrét köpenyként a hátára terítette. Ettől kezdve mindenki tud-
ta, 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 türel-
mére, az eszére vagy acsalafintaságára is szüksége volt. Hiszen kö-
zel egy álló évig üldözte Artemisz istennő bronzpatájú, szájából tüzet lö-
vellő szarvasát, míg élve be tudta fogni. 

Héraklész Héra elrejtett aranyalmáinak megszerzésekor is az 
eszét és a furfangját használta. Hiszen először azt sem tudta, hol keres-
se az örök ifjúság és halhatatlanság aranyalmáit, amelyeket még Héra 
kapott az esküvője alkalmából Gaiától. Prométheuszt, aki ellopta a tü-
zet az istenektől, Zeusz azzal büntette, hogy a Kaukázus hegyén lelán-
coltatta, és egy hatalmas sas (másik variációban keselyű) tépte a máját. 
Héraklész, Zeusz fia rátalált a sziklához láncolt titánra, lelőtte a mada-
rat, és kiszabadította Prométheuszt. A titántól pedig azt a tanácsot kap-
ta, hogy kérje Atlasz segítségét a Heszperidák kertjében lévő almák 
megszerzéséhez. Atlasz 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. Az almákat elhozó Atlasz azonban meggon-
dolta magát, és nem vette vissza a vállára az égboltot, amelyet büntetés-
ből örökre neki kellett tartania. Héraklész ekkor ravaszul arra kérte At-
laszt, hogy segítsen neki megtartani az eget. Amint a súly visszakerült 
Atlasz hátára, Héraklész felkapta az almákat, és  kereket oldott. A min-
den megpróbáltatáson felülemelkedő, hatalmas erejű Hérak-
lészt az ember képzelete és vágya szülte, hogy túllépjen önmaga 
korlátain. 
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Héraklész alakja a római mitológiában Herculesként él tovább. Nézz utána, milyen filmek, számító-
gépes játékok épülnek az ő legendás erejére! Tekinthetjük-e a ma népszerű Superman elődjének?

FELADAT

Hercules (Héraklész) 
bronzszobrocskája  
Lüszipposz  
Kr. e. 4. századi szobrának 
Kr. u. 1. századi másolata 
J. Paul Getty Museum,  
Los Angeles

Ismeretlen rajzoló –  
Heinrich Aldegrever:  
Hercules (Héraklész) és 
Atlasz (1550) Rijks -
museum, Amszterdam
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DAIDALOSZ ÉS IKAROSZ TÖRTÉNETE 
 

A mítosz a krétai mondakör része. Nagyon sok kérdést vet fel ez a 
halandó emberekről szóló történet. Tekinthetjük a művészettel fog-
lalkozó mítosznak, hiszen a szöveg hangsúlyozza, hogy a szó akkori ér-
telmében Daidalosz művész, alkotó ember. Nemcsak a labirintus 
megépítőjeként tarthatjuk művésznek, hanem abban a tekintetben is, 
ahogy megfigyeli a természetet, ahogyan rájön a repülés titkára. 

A Kréta szigetére menekült Daidalosz nem a tengeren, hanem a le-
vegőben akar a szigetről távozni. Ügyességét kihasználva ezért madár-
tollakból szárnyakat készít, amelyeket viasszal ragaszt össze. Munkájá-
nak részletes elbeszélésében a mesterségek iránti tisztelet is 
kifejeződik. Találmányával azonban Daidalosz akaratlanul is fia halálát 
okozza. Ikarosz nem fogadja meg apja intelmét, túl közel merészkedik 
a Naphoz, amely megolvasztja a viaszt, és Ikarosz a mélybe zuhan. 

Ikarosz története a túl magasra vágyó, ezért elbukó ember 
sorsának jelképe. Hiába figyelmeztette ugyanis fiát Daidalosz, mely 
szerint: „A középen haladj, nem kell a csillagokat sem vizsgálnod, hogy tájé-
kozódj, elég, ha engemet követsz”, a repülés mámorától ittas Ikarosz nem 
fogadott szót. Ikarosz partra vetődött holttestére Héraklész talált rá, és 
eltemette. A fia sorsáért magát hibáztató Daidalosz háláját kifejezve 
szobrot faragott róla. 

 
MINÓTAUROSZ – A MÍTOSZOK LEGENDÁS ÁLLATA 

 
A görög mitológia egyik legelképesztőbb szörnyetege a félig em-
ber, félig bika Minótaurosz. Ezt a szörnyszülött teremtményt 
Minosz király az emberek elől el akarta rejteni. Ezért Daidalosszal 
Kréta szigetén, a knósszoszi palotában egy hatalmas labirintust 
építtetett, a vérengző Minótaurosz ennek mélyén élt.  

A Minótaurosz története oda nyúlik vissza, amikor Kréta trón-
jáért Minosz király és a testvérei versengtek. Minosz fohászkodottt 
Poszeidónhoz, hogy küldjön egy hófehér bikát annak jeléül, hogy 
ő lesz a király. Minosz megkapta a bikát, és így a jóslat, hogy ő 
lesz a király, beteljesedett, ám ő mégsem áldozta fel azt Poszeidón 
tengeristen tiszteletére, a bika annyira szép volt. A tengerek istene 
haragjában átokkal büntette a király feleségét, aki így őrületében 
beleszeretett a fehér bikába. Az asszony megtalálta annak a módját 
is, hogy a szerelem beteljesedjen. Az asszony és a bika nászából egy 
bikafejű, embertestű szörnyeteg született, aki a Minosz bikája 
(Minótaurosz) nevet kapta. Amíg gyermek volt, a krétai királyné 
még dajkálta a szörnyet, ám a delphoi jósda látnokainak javaslatára 
később Minosz a szörnyeteget a labirintusba záratta. 
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Érdekesség, hogy Minosz király 
palotájának, Knósszosznak a 
romjait megtalálták, azonban a 
labirintust sosem. A palota ha-
talmas mérete, számtalan ter-
me, folyosója arra enged követ-
keztetni, hogy talán maga a 
palota volt a labirintus legen-
dájának alapja.

Giovanni David: Ikarosz  
és Daidalosz (1775) 
Metropolitan Museum  
of Art,  New York

NT_0010_2_MOHA_Irodalom09_TK_02uj_2020_GL_tordelt5_210525__20230216e_ezajo_ee_MOHACSY_09_2.qxd  2023. 02. 16.  15:53  P



                               64     AZ IRODALOM ŐSI FORMÁI. MÁGIA, MÍTOSZ, MITOLÓGIA

 
Az írók fantáziáját foglalkoztatja a modern mitológia megteremtése, a mítoszok a mai irodalom-
nak (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 állít-
hatók az ókori mítoszok legendás lényeivel!

FELADAT

THÉSZEUSZ ÉS ARIADNÉ 
 

Nemcsak Zeusznak, hanem a világrenden osztozó testvérei-
nek is vannak gyerekei. Thészeusz Poszeidónnak, a ten-
ger istenének a fia, aki az athéni királynál nevelkedik.  
A görög mítosz szerint Athén városát kemény ítélet sújt-
ja: kilencévenként hét ifjút és hét szüzet kell Krétára, a labi-
rintusba küldeni, ahol biztos halál vár rájuk, a bikafejű szörny 
megeszi őket. Thészeusz önként jelentkezik, hogy szem-
beszálljon a labirintusban élő szörnnyel, Minótaurosszal. Mi-
nosz király lánya, Ariadné meglátva Thészeuszt, szere-
lemre lobban iránta. Ariadné a labirintus építőjéhez, 
Daidaloszhoz fordult tanácsért, hogy segítsen a szerelmének 
kijutni onnan. 

A tudós azt javasolta, hogy úgy tud Thészeusz a legköny-
nyebben kitalálni a labirintusból a szörny legyőzése után, ha 
magával visz egy fonalat,❶ amelynek a végét a bejárathoz kö-
tözi. Ariadné azáltal, hogy segített Thészeusznak, ezzel el is 

árulta a féltestvérét, Minótau- 
ruszt. Így sok embert megmentett az 
emberevőtől, de a jó szándékkal elkö-
vetett bűn is bűnhődéssel jár. Thésze-
usz magával vitte hajóján a király-
lányt, ám szerelmük nem telje- 
sedett be. Thészeusz egy szigeten 
hagyta a leányt, és elhajózott.

Antonio Tempesta:  
Thészeusz és a Minótaurosz  
(1606 után) Metropolitan Museum  of Art, 
New York

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

 

❶   Ariadné fonalának nevezzük a 
mai nyelvhasználatban egy za-
varos helyzet megoldására való 
javaslatot, mentőötletet, segít-
séget.
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A GÖRÖG MITOLÓGIA ÉS  
A MŰVÉSZETEK 
 
A mitológia a művészet leg-
erősebb ihlető forrása, nem-
csak a legkorábbi irodalmi al-
kotásokban, színjátszásban je- 
lenik meg, hanem a szobrá-
szatban, festészetben, a zené-
ben, sőt bizonyos értelemben 
az épí té szetben is.  
      A görög ember számára ter-
mészetes volt, hogy isteneit 
ábrázolta, kőbe öntötte vagy 
lefestette. Az antropomorf 
szemlélet itt is érvényesült, az 
emberi test arányait követték 
az alkotások. A görög szobrok 
nagy részét mérték, harmónia 
és egyszerűség jellemezte, akár istent, akár 
halandó embert ábrázolt. Egy részük római 
másolatban maradt ránk. 
      Ugyanígy a festészeti alkotások nagy ré-
szét is római másolatból ismerjük. Kivételt ké-
peznek a festett vázák, amelyek vagy fekete, 
vagy vörös alakokkal mutatják be a görög élet 
és mitológia egy-egy jelenetét. 
      A görög építészetet a templomok kialakí-
tása által lehet leginkább jellemezni. A temp-

lom mindig valamelyik görög 
istenség tiszteletére épült. Ab-
laktalan szentélyében ennek 
az istennek az ember alakú, 
hatalmas szobrát helyezték el, 
és az alkotást csak a bejárat fe-
lől rávetülő fény világította 
meg. Ez az antropomorfizmus 
jellemzi a templomok oszlopa-
it is. A lábazat nélküli dór osz-
lop a férfitest arányait követi, 
és erőtől duzzadó, férfias ha-
tást kelt. A jón oszlop a női test 
arányai szerint épül fel, több 
sor körbefutó barázdából álló 
lábazata van, kecsesebb tör-
zsű, az oszlopfőt csigavonalak 
díszítik. A  legdíszesebb a ko-
rinthoszi oszlop, melynek osz-

lopfője akantuszlevelekből áll. A homlokzato-
kon a későbbi ko rokban is sokszor emberi 
alakot ábrázoló szoboralak szerepel oszlop 
helyett; a  férfi az atlasz, a női a kariatida. 
A képzőművészetben az ókortól a 21. száza-
dig szám talan olyan alkotást találhatunk, 
amely mi tológiai témát dolgoz fel. Különösen 
a re neszánsz kora és a 18. század gazdag  
ilyen témájú festményekben, szobrokban, hi-
szen mindkét korszak ihlető forrásként tekin-

Giovanni Battista Piranesi: Ko-
rinthoszi  
oszloprend (1756–1757) 
Rijksmuseum, Amszterdam

Mi mindent szimbolizál a labirintus?  
 
A görög szó a folyosók bonyolult rendszerét jelenti. 
Útvesztő, mert olyan utakon kell végighaladni, ame-
lyek 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 eltévelye-
dést fizikai vagy lelki érte-
lemben. A kora középkor-
ban a kereszténységben a 
labirintus a tudatlanság ös-

vényévé és a bűnös tévelygés kifejezőjévé vált. A ka-
tedrálisokban is egyre gyakrabban jelent meg a labi-
rintus ábrája, mozaikokból kirakva. Később hatalmas 
divatja lett annak, hogy élő zöldekből építsenek la -

birintusokat a kertekben.  
A 20. században pedig a  
filmekben is sokszor találko-
zunk labirintussal, különö-
sen veszélyes hely ze tekkel 
összekapcsolva. A Ragyogás 
című thrillerben egy hóból 
készült labirintus a rémisztő 
események egyik fontos 
színhelye.

Labirintus
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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? 

tett a görög kultúrára. A rene-
szánsz művész, Botticelli Vé-
nusz születése vagy a Primavera 
című festményei a  görögök 
szépségkultuszát és harmónia 
iránti vágyát idézik meg. A fest-
ményeken látható nőalakok  
– el sősorban a tenger habjaiból 
születő Aphrodite/Venus – 
hosszú időre meghatározták a 
női szépség ideált. 
      Sok olyan mitológiai törté-
net él tovább az irodalomban, 
művészetekben, ami a szere-
lemről, illetve a szeretett sze-
mély elvesztéséről, a gyászról 
szól. Ilyen például Orpheusz és 
Eurüdiké története. A csodálatos lantos Or- 
pheusz Ámor segítségével alászáll az alvilág-
ba, hogy visszahozza tragiku-
san elhunyt ked vesét. Azt re-
méli, hogy énekével képes 
lesz meggyőzni az isteneket 
és elengedik a szerelmét. Így 
is történik, elbűvölő énekével 
lenyűgözte az alvilág hatal -
massá gait. 

Az istenek azzal a feltétel-
lel engedélyezik, hogy Or- 
pheusz felhozza Eurüdikét a 
holtak birodalmából, ha nem 
szólal meg, és nem pillant 
hátra. Eurüdiké nem érti Orp-
heusz viselkedését, mire az 
visszanéz rá, és a feleség 
meghal. A lantos nem akar 
így élni tovább, de Ámor feltá-
masztja Euridikét a halálból. 

A mítosz mondanivalója 
kettős: a művészet csodálatos 
hatalom, még az isteneket is 
meg tudja győzni, de az embert 
esendősége miatt a túlvilági ha-
talmak mégis legyőzik. 

Szomorú történetüket Vergi -
lius és Ovidius óta is sokan fel-
dolgozták, például az amerikai 
drámaíró, Tennessee Williams 
vagy Weöres Sándor. A  zenei 
feldolgozások közül kiemelkedő 
Monteverdi és Gluck operája, 
Igor Sztravinszkij pedig balettet 
álmodott a történethez. 

De ugyanígy népszerű téma 
az irodalomban és a képzőmű-

vészetben a Danaidák története, valamint az 
önimádó Narcisszosz királyfi alakja.

Strobl Alajos: Kariatidák  
a budapesti Wahrmann- 
palota bejáratánál (1882)

Kariatidák az Erekhtheion épületén (Kr. e. 421–406)  
az athéni Akropoliszon

FELADATOK
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A BABILONI TEREMTÉSMÍTOSZ 
 

Minden nép őriz olyan történeteket, amelyek a világ és az ember ke-
letkezését és alapvető azonosságokat, ősképzeteket, vándormotívumo-
kat 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 eset-
ben az istenek teremtményének tartanak, s feladata az istenek szolgá-
lata. 

Ezek a vándormotívumok kimutathatók a Assur-ban-apli asszír 
uralkodó ninivei könyvtárában tizenkét ékírásos agyagtáblán fenn-
maradt sumer-akkád nyelvű babilo-
ni teremtéstörténetben is. Az ak- 
kád hagyomány szerint az első isten -
nemzedék ellen támadó fiatalabb is -
tenségek először győzedelmeskedtek, 
de azután a régi istenek által nemzett 
szörnyektől visszarettentek. Végül az 
egy mással harcoló istenek között 
Marduk lesz a főisten, s fejezi be a 
teremtést az ember, Lulla megalkotá-
sával. Az első embert az egyik viszályt 
szító isten, Kingu véréből és agyagból 
gyúrja Marduk össze. 
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Dombormű II. Assur-nászir-apli asszír király palotájából (Kr. e. 883–859 körül)  
Metropolitan Museum of Art, New York

Ékírás
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PUSZTULÁSTÖRTÉNET A GILGAMES EPOSZBÓL 
 

A teremtéstörténetek mellett nagyon gyakoriak azok a mítoszok, ame-
lyek a vétkes emberiség megbüntetéséről szólnak. Ezeket pusztulásmíto-
szoknak nevezzük. Ilyen történetet olvashatunk Uruk város királyának, 
Gilgamesnek az életét bemutató eposzban is, amelyet az emberiség első 
epikus művének tekintünk. Az eposz Gilgames hőstetteinek történe-
te, akit úgy ábrázolnak, mint kétharmad részben istent, egyharmad rész-
ben embert. Az eposzban megjelenő kérdések között az egyik legfonto-
sabb, hogyan szerezhetné meg Gilgames az örök élet titkát. Gilgames 
ezért felkereste az istenek világában az özönvíz hős túlélőjét, a halhatat-
lansággal megajándékozott Um-napistit, aki szerint az öröklét isteni 

pártfogó nélkül elérhetetlen. Ezt az állítását alátámasztandó meséli el 
az özönvíztörténetet, mely akkor kezdődött, amikor még király-
ként egyedül neki, az uralkodónak súgta meg Enki istenség, hogy 
miről határoztak az istenek. Az ékírásos szöveg Vízözön-tábla-
ként ismert XI. táblája szerint Um-napisti beszámol azokról az uta-
sításokról, amiket a vízözönnel kapcsolatban kapott: „Építs hajót, he-
lyezz 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 épí-
tésében. Um-napisti nem adhatott Gilgamesnek halhatatlan-
ságot, aki csalódottan tért vissza Urukba, de megérti az örök tör-
vényt, neki is el kell viselnie a halált.  
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Gilgames feltételezett ábrázolása Dúr-Sarrukínból (Kr. e. 713–706) 
Louvre, Párizs

 
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 pró-
bákat kiállnia a főhősnek? 

FELADATOK
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A görög irodalom

78–138.

3.
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Ismeretlen flamand (?)  
festő: Homérosz (1639) 
Walters Art Museum,  
Baltimore

                                           70      A GÖRÖG IRODALOM

ge ne a ló gia: szár ma zás -
tan; le szár ma zás, nem ze -
dé kek rend je, csa lád fa

➊   Egy gö rög hexameter sze rint „hét vá ros” ver sen gett Ho mé rosz szü lő he lyé ért: 
 

      ⎯   ∪  ∪⏐ ⎯  ∪  ∪⏐⎯  ∪  ∪⏐ ⎯   ∪∪ ⏐ ⎯ ∪   ∪⏐ ⎯   ⎯ 
      „Szmürna, Ro dosz,  Ko lop hón,  Szalamisz,  Kiosz,   Argosz, Athénai.” 
 
      Más fel jegy zé sek sze rint húsz ra te he tő a ve tél ke dő vá ro sok szá ma.

AZ EPIKA SZÜLETÉSE  
  

A ho mé ro szi epo szok 
 
Az eu ró pai iro da lom kez de tét két ha tal mas epikus köl te mény jel zi: az 
Iliász és az Odüs  sze ia. Az óko ri ha gyo mány – több más jel le gű al ko tás 
mel lett – mind két eposz költőjének Ho mé roszt tar tot ta.  
    A ho mé ro szi epo szok va ló szí nű leg a Kr. e. 8. szá zad ban ke let kez -
het tek. Két ség te len, hogy az Iliász és az Odüs  sze ia előtt is lé te zett gö -
rög epi ka. Ma gát az írás be li sé get év ez re dek szó ha gyo má nya előzte 
meg, s az is me ret len ének mon dók sok- sok nem ze dé ke tar tot ta fenn, 
ad ta to vább az arisz tok ra ta csa lá dok őseiről szóló ún. genealógiai éne-
keket. Ezek voltak a homéroszi eposzok legfontosabb műfaji előzmé-
nyei. Az Iliász és az Odüsszeia nem ezeknek a genealógiai énekeknek 
laza egybefűzéséből állt össze, mint ahogy ré geb ben, a ro man ti ka ko -
rá ban gon dol ták. Ki zár ja en nek lehetőségét mindenekelőtt a két eposz 
tudatosan felépített szerkezete, az, hogy soha nem beszélt műnyelven 
szólalnak meg, mely több görög dialektusból született. Ezeket az epo -
szokat királyi és arisztokrata udvarokban rapszódoszok, görög ének-
mondók 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 ma-
gába: 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 Ho-
mérosz szülőhelyének mondhassa. A második kérdésre az irodalomtu-
domány 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 antik-
vitásban is így tartották őket számon. 
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A TRÓJAI MONDAKÖR 
 
Mind két eposz tör té ne te a tró jai mon da kör -
höz kap cso ló dik. Sok- sok szí nes monda szólt 
egy ősrégi, tíz évig tar tó nagy há bo rú ról, 
me lyet va la ha a gö rö gök a kis-ázsi ai Tró ja el -
len vív tak.➊ 
      A ren ge teg em be ri szen ve dést oko zó tró -
jai há bo rú mi tikus oka két is te ni nász ra, há -
zas ság ra vezethető vis  sza. Tündareósz ki rály 
fe le sé gét, Lé dát, Ze usz hat  tyú alak já ban csá -
bí tot ta el, és Lé da két hattyútojást ho zott a 
vi lág ra. Az egyik to jás ból Helené és Klü- 
taimnésztra, a má sik ból a két fiú, Kasztór és 
Polüdeukész kelt ki. Helené Ze usz le á nya volt 
– is te ni szár ma zá sá ra val lott cso dá la tos szép -
sé ge –, Klütaimnésztra pe dig a ha lan dó Tün-
dareósz ki rá lyé. Az ikernővéreket két test vér 
vet te fe le sé gül. Helené a spár tai ki rály, Mene-
laósz, Klütaimnésztra pe dig Aga memnón  
– Mü ké né ki rá lya – hit ve se lett. 
      A má sik is te ni há zas ság oka a Vég zet nek 
az a dön té se volt, me lyet a bilin cseitől meg -
sza ba dult Pro mé the usz árult el az ezüst lá bú 
Thetisz istennőnek. A hí res jós lat sze rint akár -
ki nek lesz is fe le sé ge Thetisz, hős és nagy sze -

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

rű fia szü le tik, aki sok kal na gyobb és dicsőbb 
lesz ap já nál. Ze usz ép pen eb ben az időben 
gon dolt ar ra, hogy a gyö nyö rű ten ge ri isten-
nőt ve szi fe le sé gül. A Vég zet dön té sé nek is -
me re té ben Ze usz – ap já nak, Kronosznak a 
sor sán okul va – kény te len-kel let len meg vál -
toz tat ta szán dé kát, s el ha tá roz ta, hogy The-
tiszt csak föl di ha lan dó hoz ad ja fe le sé gül. 
     Az is te nek ál tal ki vá lasz tott férj Péleusz 

volt, a mürmidónok hős ki rá lya. A la ko dal mi 
ün nep sé gen, me lyet a Pélion or mán, a bölcs 
Kheirón ken ta ur (fé lig em ber, fé lig ló) bar -
lang já ban tar tot tak, meg je len tek az olümpo-
szi is te nek is. Gaz dag aján dé kok kal vi gasz -
talták Thetiszt ha lan dó fér jé ért. Csak Erisz, 
a vi szály istennője hi ány zott a vendégsereg-
ből, őt ugyan is nem hív ták meg. Ezért bosz -
 szú ból egy, a Heszperiszek kertjéből szer zett 
arany al mát gu rí tott az ünneplők kö zé ez zel 
a fel irat tal: „A leg szebb nek!” Há rom istennő: 
Hé ra (ek kor már Ze usz fe le sé ge), Pallasz 
Athé né és Aph ro di té ci va ko dott Erisz bal jós 
aján dé ká ért. Ze usz Pariszt, a tró jai ki rály fit 
kér te fel döntőbírónak, ő pe dig Aph ro di té -
nek ítél te az arany al mát. A sze re lem istennő-
je ugyan is a vi lág leg szebb as  szo nyát, Hele-
nét ígér te ne ki ju tal mul. Hé ra és Pallasz 
Athé né hi ú sá ga so ha nem tud ta el fe lej te ni a 
Parisztól el szen ve dett sér tést, s mind ket ten 
a tró jai nép es küdt el len sé gei let tek, míg 
Aph ro di té a későbbi nagy há bo rú ban a tró -
ja i a kat tá mo gat ta. 
     Parisznak si ke rült meg szök tet nie Helenét 

Spártából, s ma gá val vit te a ki rá lyi kin cse ket 
is. A gö rö gök sa ját nem ze ti büsz ke sé gük sé -
rel mé nek tar tot ták az as  szony rab lást, s  az 
egye sí tett gö rög tör zsek Agamemnón főve-
zérlete alatt tíz éves el ke se re dett há bo rút 
vív tak Tró ja el len. A vá rost vé gül is csak 
Odüs  sze usz fur fan gos cse lé vel (tró jai fa ló) 
tud ták el fog lal ni és el pusz tí ta ni. 
 
 
 
 

➊ Trója görög neve: Ílion, Íliosz. 
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      Így szé pí tet te meg a mon da s ne me sí tet te 
lo va gi as meg tor lás sá azt a Tró ja el len in dí tott 
gyar ma to sí tó hadjáratot, me lyet a kutatások 
sze rint a peloponnészoszi ki rá lyok va ló szí nű -
leg a Kr. e. 13. szá zad vé gén ve zet tek a Kis-
Ázsia észak nyu ga ti csücs kén épült ősrégi vá -
ros meg hó dí tá sá ra.  
      Be tel je se dett Pro mé the usz jós la ta is: The-
tisz fia, Ak hil le usz va ló ban sok kal di csőbb lett 
ap já nál. Ő volt a tró jai há bo rú leg bát rabb, 
erőben és hősiességben min den ki mást meg-
előző ka to ná ja. 
      A tró jai mon da kör – mint min den mí tosz – 
rend kí vül szer te ága zó, és sok rész mon dá ból 
tevődik ös  sze. A különböző iro dal mi fel dol go -
zá sok újabb és újabb vál to za tot je len te nek, 
hi szen min den al ko tó sa ját el kép ze lé se, ér tel -
me zé se és cél ja ér de ké ben ala kít ja a haj da ni 
tör té ne tet. 
     A tró jai mon da kör nek van egy olyan vál -
to   za ta is, mely Helené ár tat lan sá gát és tisz ta -

 
Az egy ko ri Tró ja ma a vi lág örök ség ré sze. A fel tá rást ame ri kai, tö rök és né met ré gé szek végzik, 
mun ká juk nyo mán ré gé sze ti park és mú ze um lé te sül.  
Mi kor kezdődött Tró ja fel tá rá sa? Ki nek a ne vé hez fűződik? Néz zetek utá na!

FELADAT

Tró jai ása tá sok

sá gát kí ván ta megőrizni. Esze rint Parisz nem 
Menelaósz fe le sé gét szök te ti meg, ha nem 
an nak csu pán egy ha son má sát, akit Hé ra te -
rem tett, hogy meg ment se a ki rály nét. Az iga -
zi Helenét Her mész ve ze ti el Egyip tom föld -
jé re, Próteusz ki rály pa lo tá já ba. S bár a ki rály 
fia, Theoklümenosz – Próteusz ha lá la után – 
erőszakkal akar ja fe le sé gül ven ni, Helenének 
Menelaósszal együtt – akit ha za fe lé tar tó út -
ja so rán ha jó tö rés kö vet kez té ben Egyip tom 
föld jé re ve tett az ár – si ke rült meg szök nie és 
ha za tér nie Spártába.➊ 

 

➊ A mí tosz nak ezt a vál to za tát dol goz ta fel Eu ri -
pi dész (Kr. e. 480–406) He le né című drá má já -
ban. Ez a mű és maga Eu ri pi dész is azt bi zo -
nyít ja, hogy a gö rö gök leg di csőbb nek tar tott 
há bo rú ja ér tel met len volt, egy árny ké pért folyt 
csu pán, és a régi ér té kek sem mi vé fosz lot tak.
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Iliász 
A két ho mé ro szi eposz kö zül az Iliász a ko ráb bi; a tró jai há bo rú után 
kb. 500 év vel, Kr. e. a 8. szá zad ban al kot ta meg költője a szó ban ha gyo -
má nyo zott mon da anyag fel hasz ná lá sá val. 
    Az Iliász – az „Ílionról szó ló ének” – cí mé vel el len tét ben nem a tró jai 
há bo rú egé szé nek tör té ne tét mond ja el. Ho mé rosz a tró jai mon da- 
 kör ese mény so ro za tá ból tu da tos költői le le mén  nyel csu pán egyet len  
– s a vár ost rom szem pont já ból nem is sorsdöntő – tör té ne tet emel ki, 
s uta lá sok, cél zá sok for má já ban e kö rül az ese mény kö rül fel vil lant ja az 
előzményeket, és sej te ti a jövendőt is.➊ 
    A 15700 hexa m e ter ből, 24 énekből (fejezet-
ből) ál ló hősköl temény a tró jai há bo rú utol só 
esz ten de jé nek 52 nap já ról szól: Ak hil le usz ha -
rag já nak oká ról, kö vet kez mé nyei ről és kien-
gesztelődéséről. 
    Ho mé rosz az eposz írás mú zsá já hoz, Kal lio -
pé hoz in té zett fo hász, se gély ké rés (in vo ká -
ció) után tö mö ren meg je lö li köl te mé nyé- 
 nek tár gyát (pro po zí ció: té ma meg je lö lés).  
Ak hil le usz „vé szes ha rag ja” azért vál ha tott epo -
szi té má vá, mert „sok ezer kínt szer zett min den 
ak háj nak”, s a gö rög se re get már-már vég -
veszély be so dor ta. A hét sor nyi be ve ze tés (ex -
po zí ció) már ös  sze kap csol ja az em be ri és az 
is te ni vi lá got: Ak hil le usz ha rag ját mint a tra gé -
dia so ro zat köz vet len okát, és Ze usz aka ra tát, 
mint az ese mé nyek leg fon to sabb irá nyí tó ját. 
    Tró ja ost ro má nak ti ze dik évé ben Apol lón – pap já nak meg sér té se  
mi att – dög vészt bo csát a gö rög se reg re. Ak hil le usz a ve zé rek gyű lé sén 
eré lye sen kö ve te li, hogy Agamemnón, a fővezér ad ja vis  sza a pap nak ra -
bul ej tett le á nyát, s fo gad ja el ér te a gaz dag vált ság dí jat. Agamemnón 
azon ban düh vel tá mad Ak hil le usz ra, és cse ré be az ő zsák má nyát, sze re -
tett és sze rel mes rabnőjét, Briszéiszt erőszakkal el ve szi tőle. A meg alá -
zott és vé rig sér tett hős ha rag já ban meg ta gad ja a rész vé telt a to váb bi 
harc ban mind ad dig, míg megfelelő elég té telt nem kap. Ké ré sé re any ja, 
Thetisz istennő ki esz köz li Ze usz tól, hogy a gö rö gö ket ve re sé gek ér jék, 
hadd lás sa a fővezér, mi re megy Ak hil le usz nél kül. 
    Az eposz ettől kezd ve egye nes vo na lú, kro no lo gi kus sor rend ben 
ad ja elő az ese mé nye ket. Bár a há bo rú ti ze dik évé ben já runk, Ho mé rosz 
mű vé szi cél jai ér de ké ben – hogy a leg na gyobb hősöket, a se re ge ket irá -
nyí tó ve zé re ket cse lek vés köz ben mu tas sa be – fel hasz nál né hány nehe-
zen hihető epi zó dot is. Nem va ló szí nű ugyan is, hogy a két leg in kább 

kro no ló gia: az ese mé -
nyek időrendi egy más -
után ja 

➊   A köl tői szer kesz tés nek ezt a mód sze rét nagy -
ra ér té kel te a ró mai Ho ra ti us (ho rá ci usz) is Ars 
po e ti cá já ban (arsz po é ti ka). Erény ként emel te 
ki, hogy a tró jai há bo rú el be szé lé se nem „Léda 
to já sa i tól” (ab ovo ge mi no), azaz a kez det kez -
de té től in dul el, ha nem a „dol gok kö ze pé be” 
vág va (la ti nul: in me di as res – in me di ász rész) 
min dig a cél felé tör.

Bertel Thorvaldsen  
– Georg Christian Freund: 
Akhilleusz és Briszéisz 
(1803/1865) 
Thorvaldsens Museum, 
Koppenhága
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ér de kelt fél, Parisz és Menelaósz pár -
vi a dal ára, mely a szerződés ér tel mé ben 
el dön töt te vol na a két nép köz ti vi tát, 
csak az utol só év ben ke rült vol na sor. 
Vagy az, hogy a csa tá kat a bás tya fa lon 
szemlélő Priamosznak, Tró ja ki rá lyá -
nak Helené csak most mu tat ta meg 
Aga mem nónt, Odüs  sze uszt, Aiaszt s 
a töb bi gö rög ve zért. 

Menelaósz és Parisz pár vi a da la a tró ja i ak hit sze gé se mi att nem hoz 
dön tést, ezért a két se reg nek nyílt harc hoz kell fo lya mod nia. Egyelőre 
győz a gö rög ség, s a vé res csa ták ban Diomédész hősiessége át me ne ti leg 
el len sú lyoz ni tud ja Ak hil le usz tá vol lét ét. Vé gül még is csak be tel je se dik 
Ze usz aka ra ta: Hektór tró jai ki rály fi ve ze té sé vel az el len ség már a gö rög 
tá bort ost ro mol ja. He ves har cok után be ve szik a tá bor kö rül épí tett 
erődöt, s Hektór már tűz csó vát dob a szélső ha jó ra, a gá lyák fel gyúj tá -
sá val ve szé lyez tet ve a gö rö gök ha za té ré sét is. Agamemnón most már 
kész len ne a bo csá nat ké rés re, de Ak hil le usz csak ah hoz já rul hoz zá, 
hogy ba rát ja, Patroklosz az ő fegy ver ze té ben in dul jon harc ba. Patrok-
losznak si ke rül a tró ja i a kat vis  sza szo rí ta ni, a vá ros fa lig űz ve őket, de 
ek kor Hektór meg öli őt, és el ve szi fegy ve re it. 

Az ese mé nyek me ne té ben for du la -
tot je lent Patroklosz ha lá la. Leg jobb 
ba rát ja, gyer mek ko ri tár sa el vesz té se 
mi at ti ször nyű fáj dal má ban, mér ték te -
len ha rag já ban Akhilleusz bos  szú ra 
ké szül, s haj lan dó új ra be kap cso lód ni a 
harc ba. Any ja ké ré sé re Hé pha isz tosz 
ké szít szá má ra is te ni fegy ve re ket. 
Em ber te len, az is te ne ket is megdöb-
bentő vé reng zést visz vég be a tró ja i ak 

kö zött. Vé gül meg öli Hek tórt, a tró jai királyfit, s hogy ki elé gít he tet len 
bos  szú vá gyát csil la pít sa, még holt testét is meg gya láz za. Hek tór pusz -
tu lá sá val megpecsételődött Tró ja sor sa, de Ak hil le usz is tud ja, hogy rö -
vi de sen meg kell hal nia. 

Az eposz köl csö nös kiengesztelődés sel zá rul: a vér szom jas  
bos  szú  vá gyat Ak hil le usz ban legyőzi az em be ri es ség. Meg saj nál ja a sát -
rá ba jövő agg Pri amoszt, ki ad ja ne ki fia holt test ét, s Hek tór te me té si 
ün nep sé gé re 12 na pos fegy ver szü ne tet ren del el.

Bertel Thorvaldsen:  
Priamosz elkéri  
Akhilleusztól Hektór holt-
testét (1815/1868–1870) 
Thorvaldsens Museum, 
Koppenhága

Az eposz ban a leg fon to sabb esz té ti kai mi nő ség a fen ség: 
a szo kat lan, már-már em ber fe let ti nagy sá gú és in ten zi tá -
sú ér ték, amely fé lel mes, fe nye ge tő ha tá sú is le het. De 
nem hi ány zik a tra gi kum sem, az az ér ték szer ke zet, mely -
ben hir te len be kö vet ke ző és vis sza for dít ha tat lan ér ték -
vesz te ség tör té nik. A nagy sze rű em be ri tu laj don sá gok kal 
áb rá zolt hő sök pusz tu lá sa erő tel jes meg ren dü lést kelt 
ben nünk, amely ben ös sze fo nó dik a tisz te let és a rész vét 
ér zé se.

 
Olvasmányaid alapján készíts címszavas jellemzést Akhilleuszról!

FELADAT
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AZ ILIÁSZ EM BE RESZ MÉ NYE: AK HIL LE USZ 

Az Iliász főhőse, köz pon ti alak ja nem a fővezér, Agamemnón, ha nem 
Ak hil le usz. Nem csak le bír ha tat lan ere je, bá tor sá ga eme li min den  
gö rög és tró jai hős fö lé, nem csu pán is te ni szár ma zá sa, ha nem minde-
nekelőtt a sors lá tá sá nak és vál la lá sá nak az a tu da tos sá ga, mely egye dül 
ne ki ada tott meg. Any já tól, Thetisztől tud ja, hogy két lehetőség, két 
em be ri ma ga tar tás kö zött vá laszt hat: 
 
■  Édes anyám, az ezüst lá bú Thetisz, is te ni as  szony, 
    mond ta, hogy en gem kettős vég ze te vár a ha lál nak. 
    Hogy ha a tró jai vár kö rül itt ma ra dok ve re ked ve, 
    el vész vis  sza u tam, de so sem her vad hat a hí rem: 
    ám de ha meg té rek sze re tett föld jé re ha zám nak, 
    el vész nagy hí rem, ha nem él tem hossz ura nyú lik, 
    és gyor san nem is ér el vég ze te már a ha lál nak. 

       (IX. 410–416.) 
 
   Ak hil le usz a hősi ha lál lal megszerzendő hír ne vet, a so sem mú ló hal -

ha tat lan dicsőség em be ri ide ál ját vá lasz tot ta a hosszú, bé kés, de 
név te len, dics te len élet he lyett. A Vég zet dön té sé nek is me re té ben ro han 
a harc ba en gesz tel he tet len bos  szú vá gyát ki töl te ni Hektóron. Az Iliász 
leg meg rá zóbb je le ne te, mi kor meg szó lal Ak hil le usz két hal ha tat lan  
lo va kö zül az egyik (Ze usz aján dé koz ta a hős ap já nak, Péleusznak a két 
örök éle tű lo vat), s fi gyel mez te ti őt ha ma ro san bekövetkező ha lá lá ra: 
 
■  Tudd meg, erős Akhileusz, meg men tünk mos tan a harc ból: 
    még is, a vesz ted nap ja kö zel van, s nem mi okoz zuk, 
    mert a nagy is ten lesz oka és az erőskezü Moira. 

       (XIX. 408–410.)
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Moirák: sorsistennők,  
az Éjszaka három lánya; 
ők fonják és metszik el 
az emberi sors fonalát

Franz von Matsch:  
Akhilleusz diadalmenete 
(1892) 
Achilleion kastély, Korfu
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    Ak hil le usz gőgös in ge rült ség gel uta sít ja rend re a lo vat: ő is is me ri  
a Moirák és a Vég zet dön té sét, s ön ként vál lal ja sor sát a dicsőségért: 
 
■  Mit jó solsz te ha lált, Xanthosz? Hoz zád nem is il lik. 
    Jól tu dom azt ma gam is, hogy a vég ze tem it ten el es ni, 
    mes  sze nagyonszeretett szüleimtől: ám de a har cot 
    még se ha gyom, míg tor kig nem lak tat nak a trószok. 

       (XIX. 420–423.) 
 
    Az Iliász szerzőjének vi lág ké pe né mi leg túl lép már az Ak hil le usz ban 
meg tes te sült em ber ide á lon: kri ti ku san szem lé li a főhős gyil kos tom bo -
lá sá ban fölrémlő ősi ke gyet len sé get.  
 
 
 
 
 
AK HIL LE USZ PAJ ZSA 
 

Az Iliász egyik leg hí re sebb ré sze 
Ak hil le usz paj zsá nak be mu ta tá sa 
(XVI II. ének).➊ Nagy sze rű mű vé szi 
le le mé nye, hogy el be szé li a pajzs ké -
szí té sé nek tör té ne tét, s így meg ele -
ve ní ti a rá re me kelt „ide á lis vi lá got”. 
Sok ol da lú te vé keny ség ben tá rul fel 
az óko ri em be ri élet: az öt ré tű pajzs -
ra „Hé pha isz tosz sok- sok gyö nyö rű  
ké pet ka la pált rá”. Az ál ló ké pek moz -
gal mas je le ne tek ké vál nak: az em be -
rek dol  goz nak, vi táz nak, har col nak, 
tán col nak, ha l lat  szik a lan tok és  
a fu vo lák hol „har sány sza va”, hol 
„csengőszavú” édes ze né je. 

A ko vács is ten gyor san és is te ni 
tö ké le tes ség gel dol go zik, a pajzs ké -
szí té sé nek el be szé lé se pe dig pergő 

me ne tű élet kép- és „no vel la”-füzért alkot. Nem vé letlen, hogy a Kr. e. 
12–8. századot a történészek ho méroszi kornak nevezik, hiszen 
Homérosz eposzaiból, különösen Akhilleusz pajzsának leírásából na -
gyon sok információt kapunk a görög élet mindennapjairól. A költő 
tu da tos sá gá ra vall, hogy a föl di ha lan dók vi lá gá nak csak olyan moz za -
na ta it je le ní ti meg, me lyek má sutt nem sze re pel nek az eposz ban. Így 

                                           76      A GÖRÖG IRODALOM

 
Értelmezd, miért adja ki Hektór holttestét Akhilleusz Priamosznak!

FELADAT

➊   Ak hil le usz paj zsa nem ún. „mü ké néi”, az az nem ta kar ja el 
tel je sen a tes tet, ha nem kör ala kú. A ho mé ro szi köl té szet 
meg szü le té se kor (Kr. e. 8. szá zad) a gö rög mű vé szet még 
ko rai kor sza kát él te: ilyen vir tu óz ötvöstechnikára val ló, 
je le ne tek kel te le zsú folt paj zso kat még nem ké szí tet tek. 
A ko ra be li hasz ná la ti tár gyak díszítőelemei az egy sze -
rűbb geo met ri ai mo tí vu mok vol tak. Egyes tu dó sok ép -
pen ezért fel té te le zik, hogy az Iliász nak ez a rész le te ké -
sőb bi be tét: ta lán a Kr. e. 4. szá zad ban az eposz szö ve gét 
vég le ges for má ba öntő ale xand ri ai tu dó sok be tol dá sa.

A na gye pi kai mű vek ben gya ko ri ak a mel lék ese mé nyek. Az 
ilyen, ön ma guk ban le zárt, né mely kor élet kép sze rű en meg -
raj zolt rész le te ket, me lyek nem vi szik ugyan elő re a cse lek -
ményt, de az írói szán dék nak meg fe le lően fon tos sze re pük 
van (pl. új vo ná sok kal gaz da gít  ják a sze rep lő ket), epizó -
dok  nak ne vez zük.
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Bizonyítsátok a szöveggyűjtemény szemelvénye (XVIII. 483–608.) és a tankönyv képe alapján, 
hogy Akhilleusz pajzsa az eposz globális – Isten, ember, természet egysége – létszemléletéről ta-
núskodik! 
•     A pajzs kö ze pe, a legbelső kör a vi lág min den sé get áb rá zol ja: a Föl det, az eget meg a ten gert, 

a Na pot, a Hol dat és a csil la go kat (XVI II. 483–489.). 
•     Az első kör gyű rű a vá ro si éle tet mu tat ja be két szer két je le net ben: 
      a) bé ké ben (490–508.): la ko dal mi me net és tör vény szé ki tár gya lás; 
      b) há bo rú ban (509–540.): az ost rom lot tak ki vo nul nak por tyáz ni, meg tá mad ják az ost rom lók 

csor dá ját, s ebből vé res harc tá mad. 
•     A má so dik gyű rű a ta va szi, nyá ri és őszi pa rasz ti mun kát: a szán tást, az ara tást és a szü re tet 

tár ja elénk (541–572.). 
•      A har ma dik kör gyű rű a pásztoréletből vá laszt há rom je le ne tet: az orosz lá nok tá ma dá sát a 

csor dá ra, a völgy ben legelésző juh nyá jat és a szép el adó lá nyok tán cát a vi ru ló if jak kal  
(573–606.). 

•      A pajzs pe re mén a föld ko ron got körülölelő Ókeánosz lát ha tó (607–608.).

FELADAT

Nicolas Vleughels  
– François Morellon  
La Cave: Akhilleusz pajzsa 
(18. század) 
Rijksmuseum,  
Amszterdam

hi á nyoz nak az Iliászban gyak ran előforduló ese mé nyek, például a ha jó -
zás, az is ten tisz te let, a templomi és ha lot ti szer tar tások, a ver seny já té -
kok. A pajzs ké szí té sé nek tör té ne te nem tar to zik be le szo ro san a cse -
lek mény fővonalába, a har cok ko mor sá gát el len sú lyoz za a bé kés élet 
de rű jé vel.
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Odüsszeia 
Az istenek döntése alapján Trója elesett, s a görög harcosok 10 évnyi há-
ború után hazatérhettek. Csak egyet len hősre, Odüs  sze usz ra vár tak hi -
á ba ha zá já ban, Ithakában. Az ő vi szon tag sá gos küzdelmeiről, tízéves  
há nyó dá sá ról s hazatéréséről szól a má so dik „ho mé ro szi” köl te mény, az 
Odüs  sze ia. 
    Ez va la mi vel később ke let kez he tett, mint az Iliász. Szerzője min den 
két sé get ki zá ró an jól is mer te nagy elődje mű vét, min ta kép nek te kin tet -
te, sőt – szán dé ka sze rint – túl is akar ta szár nyal ni azt. 

Az Odüsszeia költője követi, utánozza az Iliász 
szerzőjét. Átveszi a műfajt, a hozzátartozó kon-
venciókat. De a háború helyett egy, a világot meg-
ismerni akaró ember kalandjait állítja középpont-
ba. Főhőse az Iliászból jól ismert leleményes 
Odüsszeusz, aki Trójából tér hazájába, Ithakába.➊ 

A 24 ének re ta go ló dó, 12 110 he xa me tert tar -
tal ma zó hősköltemény „je len ide je” mind össze  
40 nap: en  nyi idő te lik el ugyan is a cse lek mény 
kezdete (a hős ha za té ré sét el ha tá ro zó is ten gyű lés) 
és vége (az ithakai bé ke kö tés) kö zött. Az eposz 

vi lá ga en nél időben és tér ben még is sok kal tá ga sabb. Az Iliász csak cél -
zá sok ban szólt a múlt ról és a  jövőről. Az Odüssze i á ban lé nye ge sen  
na gyobb sze re pet kap a múlt: az el szórt uta lá sok he lyett a há bo rús ese -
mé nye ket át élt szereplők rész le tes „visszatekintő” (ret ro spek tív) el be -
szé lé se i ben ele ve ned nek meg a tró jai ost rom utol só moz za na tai s az az -
óta el telt tíz hos  szú esztendő cso dás-me sés ka land jai. 
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➊ Az Odüsszeia-költő fél szem mel min dig az 
Iliászra pil lant: a szö veg be li egye zé sek  
(sor át vé te lek) el le né re nincs egyet len olyan 
tör té net, epi zód, me lyet mind két eposz  
el mon da na: az Odüsszeia ese mé nyei ki -
egészí tik és ma gya ráz zák az Iliász cse lek -
ményét, és vi szont. A tró jai há bo rú ki me ne -
tel ét vég le ge sen eldöntő fa ló tör té ne te 
pél dául csak az Odüssze i á ban ol vas ha tó: 
Démo dokosz éne kel ró la a phaiák (faják) 
ud vará ban (VIII. 499–520.).

 
Olvassátok újra az eposz első huszonegy sorát (1–21.)! Ez alapján készítsétek el Odüsszeusz cím-
szavas jellemzését! Láttok-e ellentétes tulajdonságokat benne?

Apollonio di Giovanni: 
Odüsszeusz kalandjai 
(1435–1445 körül) 
Art Institute of Chicago, 
Chicago

FELADAT
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ÚJ EM BE RESZ MÉNY: ODÜS SZE USZ 

Az Iliász ex po zí ci ó ja egyet len ese mény re irá nyít ja a fi gyel met: Ak hil -
leusz ha rag já ra és an nak vég ze tes kö vet kez mé nye i re. Az Odüs  sze ia  
be ve ze té se (I. 1–21.) egyet len em bert ál lít az előtérbe, s elsősorban a fő-
hős jel lem zé sé re szol gál. 
    Az Odüs  sze ia vi lág ké pe el tér az Iliászétól, em ber esz mé nye is más, 
mint az Ak hil le usz-fé le hős. Az Iliászban – ha ké te lyek kí sé re té ben is – 
a har ci dicsőségben nyert hal ha tat lan ság, a so sem mú ló hír név. Az 
Odüs  sze i á ban az al vi lá gi lel kek kö zött így pa nasz ko dik a főhősnek  
Ak hil le usz: 

■  Csak ne di csérd a ha lált né kem so ha, fé nyes Odüs  sze usz. 
    Nap szám ban szivesebben túr nám más nak a föld jét, 
    egy nyo mo rul tét is, ki re nem szállt gaz dag örök ség, 
    mint hogy az ös  szes erőtlen holt fe je del me ma rad jak. 

       (XI. 488–491.) 

    A ré gi esz mé nyek meg ren dü lé sé nek be val lá sa ez, s 
a hír név vel nyert hal ha tat lan ság he lyé be az élet lép 
legfőbb ér ték ként. 
   Egy új tör té nel mi kor szak kez de tén szü le tett meg 

az Odüs  sze ia.  
    Odüs  sze usz alak já ban je len nek meg első íz ben 
azok a po zi tív esz mé nye ket meg tes te sí tő vo ná sok, 
ame lyek a gö rög rab szol ga tar tó de mok rá ci á ban tel je -
sed nek majd ki. Bár ki vá ló har cos is, legfőbb eré nye 
az okos ság („le le mé nyes”), az igaz sá gos ság, a min den 
tu dás meg is me ré sé nek szom jú sá ga, a komp ro misszu -
mok ra va ló ké pes ség, a haj lé kony ság a jó ügy ér de ké -
ben, a ta pasz ta lat szül te óva tos ság, a körülte kintő 
meg fon tolt ság, a cse le ke de tek kö vet kez mé nye i nek la -
tol ga tá sa. 
    Az Odüs  sze ia em ber esz mé nye te hát már nem a 
he ro i kus élet esz ményt megtestesítő har cos, ha nem a so kat ta pasz talt, 
bölcs, le le mé nyes, po li ti kus em ber, aki ép pen eszét hasz nál va igyek -
szik meg men te ni sa ját és tár sai éle tét. Ez a más faj ta em ber ide ál is azt 
bi zo nyít ja, hogy az Odüs  sze i á nak később kel lett ke let kez nie.

vi lág kép: a vi lág ról,  
az élet ről, a tár sa dal mi  
je len sé gek ről val lott  
né ze tek ös szes sé ge,  
ös sze füg gő rend sze re  
s en nek je lent ke zé se va la -
mely iro dal mi mű ben
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Az Iliászban Ak hil le usz nak 46 epo szi jelzője ol vas ha tó, az Odüsszeusznak 33 eposzi jelzője van. 
Az Odüsszeuszt jellemző eposzi jelzők közül gyűjts össze néhányat,  s állapítsd meg, hogy a hős 
mely tulajdonságait jelölik!

FELADAT

A trójai faló. Miniatúra 
egy 15. századi angol  
kódexből 
British Library, London
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AZ IS TE NEK KOR LÁ TO ZOTT SZE RE PE 

 
Az Odüs  sze ia be ve ze té sét ol vas va az Iliászt ismerő ol va só 
még egy szembetűnő vo nást, új szem lé le tet fe dez het fel. 
A 7. sor ban meg ál la pít ja a költő: „ön nön bu ta vét ke i kért oda -
vesz tek a tár sak”. Pár sor ral lej jebb „a de rék Aigisztoszra”➊ 
em lé kez ve Ze usz az em be re ken szá na koz va így só hajt fel: 

 
■  Jaj, csak örök kön az is te ne ket vá dol ja az em ber: 
    azt mond ják, a csa pá sok tőlünk jön nek, azon ban 
    os to ba vét ke i kért szen ved nek a vég ze ten is túl. 

       (I. 32–34.) 
 
    Össz hang ban van ez zel Teiresziásznak, a hí res jós nak al vi lá gi fi gyel -
mez te té se is: 
 
■  S tán így is ha za tér tek azért, ke se reg ve, ba jok közt, 
    csak lel ked re vi gyázz, fé kezd meg tár sa i dét is. 

       (XI. 104–105.) 
 
    Odüs  sze usz tár sa i nak ha za té ré sét már nem a vég zet vagy az is te -
nek aka ra ta hi ú sí tot ta meg. Pusz tu lá suk már nem vég zet sze rű, nem 
ki ke rül he tet len: oka a bal ga ság, az ostobaság, a gát lás ta lan mo hó ság. 
A bölcs, az eszét hasz ná ló, a lel két meg fé kez ni tu dó Odüs  sze usz  
– is te ni se gít ség gel bár, de a cse lek vé si lehetőségek kö zött önál ló an 
dönt ve – ha za tér, ezer nyi ve széllyel szem ben ki har col ja a ha za té rést. 
Nincs te hát ele ve el zár va a ha za fe lé tar tó út, csak ön ma gu kat 
kell(ene) legyőzniük, lel kü ket meg fé kez ni ük. 
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➊   A győz te sen ha za té rő Aga mem -
nónt Ai gisz tosz meg öl te, őt pe -
dig ké sőbb Aga mem nón fia, 
Oresz tész szúr ta le.

Bertel Thorvaldsen: 
Odüsszeusz megkapja 
Akhilleusz fegyvereit 
(1832–1833) 
Thorvaldsens Museum, 
Koppenhága
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    Az Iliászban az em be rek még az „is te nek já ték sze rei”: a vég zet ál tal 
előre el dön tött sor su kat ki ke rül ni nem, leg fel jebb tra gi kus hősiességgel 
vál lal ni tud ják. Az Odüs  sze ia vi lá gá ban az em be rek sor sát már nem vagy 
nem ki zá ró la go san az is te nek in té zik. Lé te zik ugyan még a Vég zet, de 
ez a vég zet már in kább az em be rek lel ké ben, jel le mé ben, al ka tá ban rej -
lik. Az is te nek sze re pe is meglehetősen kor lá to zott: tisz tes tá vol ból  
fi gye lik az ese mé nye ket, s köz vet len, sze mé lyes be avat ko zás ra nem is 
ke rül sor. Csu pán Pallasz Athé né nak van lé nye ge sebb sze re pe – de ő is 
min dig föl di em ber ké pé ben je le nik meg –, és egy íz ben még Poszei -
dónnak, Her mész pe dig csak is te ni kül dött ként sze re pel. 
    Az Odüs  sze ia hőse a felnőtt em ber. Egész tör té ne te azt pél dáz za: 
az em ber nem csak vál lal hat ja, ha nem ala kít hat ja is a reá mért sor sot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
BO NYO LUL TABB MESE – BO NYO LUL TABB SZER KE ZET 
 
Az új faj ta em ber esz mény meg je le né se az Iliászénál sok kal bo nyo lul tabb 
me sét és szer ke ze tet kö ve tel.  
    Az Iliász költője a tró jai há bo rú történetéből egyet len sza kaszt emel 
ki, de azu tán kö vet ke ze te sen ra gasz ko dik a kro no ló gi ai sor rend hez.  
Az Odüsszeia szer ke ze te összetettebb: az eposz cse lek mé nye egy szer -
re, egy időben két szá lon, két szín té ren in dul meg. 
    A költő tu da tosan ve zet el legelőször az ott hon vá ra ko zók hoz, Itha-
kába. Az is te nek dön té se után (20 év el tel té vel tér jen már ha za Odüsz -
 sze usz!) Pallasz Athé né hoz za moz gás ba az ese mé nye ket: Men tész, majd 
Mentór alak já ban – mind ket ten Odüs  sze usz ré gi, ithakai ba rá tai vol tak 
– buz dít ja cse lek vés re, ha tá ro zott fel lé pés re az időközben felnőtté vált 
Télemakhoszt, Odüs  sze usz fi át. Télemakhosz el is in dul Püloszba Nesz-
tórhoz, a vá ros agg és bölcs ki rá lyá hoz, a leg öre gebb gö rög hőshöz, majd 
Spártába Meneláoszhoz, hogy hírt hall jon ap já ról. Útjának gya kor la ti  
hasz na meglehetősen so vány: az édes ap já ról szer zett hí rek leg fel jebb bi -
zony ta lan re mény ség gé eny hí tik a sö tét ag gó dást. Köz ben meg tud juk, 
hogy Pé ne lo pét, a hős fe le sé gét kb. 3 év óta 108 élősdi kérő ost ro mol ja 
ab ban a hi e de lem ben, hogy a férje már rég ha lott. Az el bi za ko dott, gőg-
től-dölyftől el va kult kérők dőzsölnek a ki rá lyi pa lo tá ban, pusz tít ják 
Odüs  sze usz va gyo nát (I–IV. ének). 
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Az eposz ban sok he lyen ta lá lható uta lás arra, hogy a go nosz sors és az os to ba vé tek ugyan az!  
Indokold az állítást a következő sorok alapján:                                                                                                 
III. 132–134., X. 27., 79., 437., XXII. 413., 416.!

FELADAT

Tithónosz festő:  
Vörösalakos léküthosz 
Pallasz Athéné ábrázolá-
sával (Kr. e. 480 körül) 
Metropolitan Museum  
of Art, New York
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    Az első négy ének ben csak szó van Odüs  sze usz ról, ő ma ga sze mé -
lye sen még nem je le nik meg. Szer ke ze ti szem pont ból még is fon tos 
funk ci ó ja van en nek a rész nek: 

a) Be mu tat ja Ithakát, ahol most anar chia dúl, fel bo rult az er köl csi 
rend, s ez zel ele ve in do kolt tá te szi a későbbi vé res le szá mo lást. 

b) Bi zo nyít ja Pé ne lo pé hű sé gét s egy szer smind za vart té to va sá gát, hi -
szen ma ga sem me ri so ká ig ha lo gat ni az új nászt. 

c)  Legfőbb sze re pe még is ab ban áll, hogy áb rá zol ja Télemakhosz gyer-
mekből fér fi vá éré sét, mert csak így le het – az eposz má so dik fe lé ben 
– ap já nak mél tó har cos tár sa. Uta zá sa so rán ő is „sok nép vá ro sa it s 
eszejárását” ki ta nul ja, bölc  csé, ta pasz talt tá, vi lág lá tot tá vá lik. 

    Vál to zik a szín tér: mitikus helyszíneken járunk (V–VI II. ének).  
Pallasz Athé né vel egy időben in dul út nak az Olüm posz ról Her mész 
az zal az is te ni pa ranc  csal, hogy Kalüpszó nim fa en ged je sza ba don 
Odüs  sze uszt. Ogügié szi ge tén ta lál ko zunk először a főhőssel: már hét 
évet töl tött itt az istennő „sze rel mes fog sá gá ban”. A sza ba du lás hí rét 
ma ga Kalüpszó vi szi meg a si rán ko zó Odüs  sze usz nak:
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12 ének: 
előz mé nyek

12 ének:  
ha za té rés

Az Odüs sze ia szer ke ze te

ugyanab ban 
az idő ben

I–IV. ének 
 

It ha ka 
Pü losz 
Spár ta

V–VI II. ének 
 

Ogü gié 
Szkhé ria

IX–XII. (4 ének) 
 

Szkhé ria 
Odüs sze usz el me sé li ka land ja it 

(a me sés múlt)

XI I I–XXIV. (12 ének) 
 

It ha ka 
Le szá mo lás a ké rők kel

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

FELADAT
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■  Ül ve ta lál ta a par ton: nem szá radt so ha kön  nye, 
    éle te édes tar ta ma így folyt el, ha za vá gyott 
    bá na to san, mert már nem tet szett né ki a nim fa. 
    Éje it ott töl töt te azon ban kényszerüségből, 
    mélyölü bar lang ban, vágy nél kül a vá gya ko zó nál: 
    ám nap köz ben a szik lás part fo kon ül ve ke ser gett, 
    kön  nyel, só haj jal, si ra lom mal tép ve a lel két, 
    s könnyhullajtva a meddő ten gert néz te csak egy re. 

       (V. 151–158.) 
 

A sza bad ság hí ré re azon ban – az ér zel mi kény szertől meg sza ba dul -
va – új ra fel lob ban ben ne a ré gi sze re lem: 
 
■  Így szólt; és le bu kott a nap és el jött a sö tét ség; 
    men tek ket ten a mély üre gű bar lang zu go lyá ba 
    és oda bent egy más mel lett sze re lem nek örül tek. 

       (V. 225–227.) 
 
    A Her mészt is ámu lat ba ejtő szi get gyö nyö rű sé ge, az örök if jú  
istennő sze rel mi szen ve dé lyé nek min dent feledtető má mo ra egy időre 
el ho má lyo sít hat ta Odüs  sze usz ban ha zá ját is, fe le sé gét is. An nál in kább 
cso dál hat juk lel kiere jét, hi szen ép pen itt, bo lyon gá sá nak utol só előtti  
ál lo má sán kell a leg ne he zebb pró bá kat ki áll nia. Ott ho ná ért, a ha lan dó 
lé tért le mond a Kalüpszó ál tal fel kí nált hal ha tat lan ság ról. 
    Ma ga ké szí ti el tu ta ját, s értő ha jó ács nak bi zo nyul. Tö ré keny bár -
ká ján kel út ra Ogügié szigetéről. Húsz nap alatt ér ke zik meg Szkhéria 
szi ge té re, a phaiákok me -
sebe li ha zá já ba. Rang rejt ve 
meg is mer ke dik a  ki rály -
lánnyal, Nauszikaával, és 
annak szü le i vel. A phaiákok 
ven dé gül lát ják az is me ret -
len jö ve vényt, a la ko mák 
köz ben pe dig Démodokosz a 
tró jai há bo rú ról éne kel.

                                                                                                                                             ODÜSSZEIA      83

Gerard de Lairesse: Hermész  
utasítja Kalüpszót, hogy engedje 
el Odüsszeuszt (1670 körül) 
Cleveland Museum of Art,  
Cleveland
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ODÜS SZE USZ ÉS NA U SZI KAÁ 
 
Az Odüs  sze ia egyik leg bá jo sabb je le ne te Odüs  sze usz ta lál ko zá sa Nauszi -
kaá  val, a phaiák ki rály lán  nyal. 
    Há rom na pos küsz kö dés után ért part ra Odüs  sze usz, s lom bok kal 
ta ka róz va, ki me rül ten el aludt a par ton. A lab dá zó phaiák lá nyok si ko -
lyá ra éb redt fel. Ta pasz ta la tai óva tos ság ra in tik, s fel jaj dul fé lel mé ben, 
va jon mi lyen né pek föld jé re ju tott: 
 
■  Dölyfösek-é, vadak-é, tör vén  nyel mitse törődők, 
    vagy vendégszeretők s el mé jük fé li az is tent? 

       (VI. 120–121.) 
 
    Rút a ten ge ri ha bok tól, ru hát lan, de szo ron ga tott hely ze té ben cse le ked -
nie kell. Két ség beesett lel ki ál la po tát, min den re el szánt sá gát tük rö zi a ta  lál -
ko zást bevezető ha son lat (VI. 130–134.). Majd töp reng, la tol gat, mér le  geli, 
me lyik len ne a leg he lye sebb ma ga tar tás eb ben a kü lö nös hely zet ben. 
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1.   Értelmezd Nauszikaá eposzi jelzőjét: hókarú! 
2.   „Éde sen és ra va szul” szó lít ja meg Na u szi ka át. Hí zel gő meg szó lí tá sá ban mi lyen mér té kű a bi -

zony ta lan ság ba rej tett bók, és men nyi az őszin te ség? Hi he ti-e egyál ta lán, hogy is ten nő áll 
előt te? Mi t sugall a festmény? 

3.   Hogyan mutatkozik be Odüsszeusz? Nauszikaá miből sejtheti, hogy az idegen nem közönsé-
ges 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 ének-
mondóként, azaz szerzői önarcképként!

FELADATOK

Jacob Jordaens:  
Odüsszeusz találkozik 
Nauszikaával  
(1630–1640 körül) 
Rijksmuseum,  
Amszterdam
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    Az okos Odüs  sze usz el ér te cél ját, sőt: szán dé kán kí vül töb bet is. 
Az édes és ra vasz be széd meggyőzte Nauszikaát, hogy az ide gen nem 
hit vány és nem esz te len em ber. Később szép nek, von zó nak ta lál ja  
– Athé né ugyan is bájt ön tött vál lá ra és fe jé re –, s ön kén te le nül fel só -
hajt a sze rel mes le ány: 
 
■  Bár csak ilyen férj vol na ne kem ki je löl ve az égtől, 
    ittlakozó, és vaj ha ma rad na e föl dön öröm mel. 

       (VI. 244–245.) 
     
    A so kat ta pasz talt hős most már óva tos. Csí rá já ban el fojt ja vá gya it: 
szem be sze gül az új sze re lem mel, le mond a ké nyel mes, tét len életről, 
amit a phaiák ki rá lyi ud var nyújt hat ne ki. 
   Az Odüs  sze i á ban el mo sód nak az is te ni és az em be ri vi lág ha tá rai: ami 

az em ber ben tes ti szép ség vagy lel ki ne mes ség, böl cses ség, az is te ni ere -
de tű. Ezért a ha lan dók olykor is ten nek lát sza nak, is te nek hez ha son lóan 
vi sel ked nek, az is te nek pe dig igen gyak ran egy- e gy szép fia tal vagy 
bölcs öreg ké pé ben je len nek meg. 
 
 
ODÜS SZE USZ KA LAND JAI 
 
A következő négy ének (IX–XII.) kü lön le ges he lyet fog lal el az eposz 
szer ke ze té ben. A je len ide jű el be szé lés meg sza kad. Odüs  sze usz 
– fel tár va vég re ki lét ét – ma ga me sé li el a phaiákoknak a tró jai vár el -
fog la lá sa utá ni „ka land jait”. Egy ősibb, Ho mé rosz vi lág kép ét időben 
jó val megelőző me sei mély ré teg be ve zet ez a ka land so ro zat. Emberevő 
óri á sok, egy sze mű küklópszok, hat fe jű ször nye te gek, cso dás át vál to -
zá sok, va rázs la tok sze re pel nek itt. A szín tér föld raj zi lag nem be tá jol -
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GÖRÖGORSZÁG

KIS-ÁZSIA

Földközi-tenger

LÍBIA

ÉSZAK-AFRIKA

Circeo-fok
Korfu

IthakaUstica
Favignana

Málta

ITÁLIA

Kréta

Trója

Bonifaciói-szorosKorzika

Szardínia

Baleár-s
zig

ete
k

A Gibraltári-szoros felé

Djerba

első útvonal
második útvonal
harmadik útvonal

 
Az utó kor szám ta lan expedícióval 
pró bál ta azo no sí ta ni Odüs  sze usz út -
vo na lát, meg fej te ni az ún. „ho mé ro szi 
föld rajz” kér dé sét. Több mint nyolc -
van el mé let szü le tett er ről. Leg   el fo ga -
dot tabb E. Bredford an gol ten ge rész 
út vo na la, ame lyet A meg ta lált Odüsz -
 sze usz című mű vé ben pub li kált  
(www. sulinet/eletestudomany/2001). 
Is mer tes sük az út vo na lat a tér kép és  
a meg je lölt for rás alap ján!

FELADAT
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ha tó, a hős „le lép a térképről”. Az elbeszélő 
tá vol tart ja ma gát ezektől a fan tasz ti kus me-
séktől, hősének ad ja át a szót. Hi szi is, nem is 
a messziről jött uta zó hi he tet len tör té ne te it, 
de nyil ván ki akar ja elé gí te ni az iz gal mas me -
sé re szom jas hall ga tó ság igé nye it is. Ez a ra fi -
nált mű fo gás – ti. hogy az elbeszélő át ad ja a 
me sé lés jo gát hősének – nem csak azért sze -
ren csés, mert ál ta la a ha za té rés gon do la ta a 
tar ka és nagy szá mú ka land el le né re is az elő-
térben ma rad hat, ha nem azért is, mert így a 
ko ráb bi esztendők tör té ne tét vi szony lag igen 

rö vid időre ös  sze le het fog ni, s a sok fé le ka land nem zi lál ja szét az 
eposz szer ke ze tét.➊ 
    A ha za fe lé tar tó út tör té ne te it időrendben me sé li el a hős. Odüsz -
 sze usz tár sa i val a következő tíz ka lan don megy ke resz tül: 
 
1. kaland (IX. ének) ■ Fel dúl ják a kikón nép Iszmarosz ne vű vá ro -
sát. As  szo nyo kat és kin cse ket ra bol nak, de a kap zsi mo hó ság mi att – 
nem hall gat va Odüs  sze usz fi gyel mez te té sé re – töb ben el es nek. 
 
2. kaland (IX. ének) ■ A lótuszevők szi ge tén Odüsszeusz há rom 
tár sa – meg íz lel vén a ló tuszt – nem akar ha za tér ni. Őket erőszakkal 
kell ki sza kí ta ni a min den gon dot feledtető má mor ká bu la tá ból. 
 
3. kaland (IX. ének) ■ A küklópszok szi ge tén meg va kít ják Polüp-
hémoszt (polüfémosz). Ezt az epi zó dot rész le te seb ben tár gyal ja az 

eposz. En nek egyik oka Poszeidón későbbi ha -
rag já nak in dok lá sa: Polüphémosz ugyan is az ő 
gyer me ke volt. A kí ván csi ság, a min dent meg -
is mer ni aka ró tu dás vágy vi szi be le Odüssze -
uszt eb be a ve szé lyes ka land ba, nem a ki ke rül -
he tet len szük ség sze rű ség, s leg de re kabb tár sai 
kö zül ha tot fel fal a ször nye teg. Az eposzköltő 
itt azt az ősi bar bár sá got kí ván ja szem lél tet ni, 
ahol nem lé te zik még sem tör vény, sem igaz -
ság, s az olümposzi is te nek nek sincs még ha -
tal muk (leg alább is ez zel hen ceg Po lü phé mosz), 
s nem tisz te lik a ven dég jo got. Az em be ri ki -
szol gál ta tott ság és a te he tet len ség ri a dal ma 
nyű gö zi le a tár sak lel két. Ez a ka land azt is bi -
zo nyít ja, hogy csak az okos ság, a ta lá lé kony 
le le mé nyes ség, a min den le he tő ség gel szá mo ló 
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➊   A mű egé sze szem pont já ból lé nye ges sze re -
pe van en nek a me sés ka land so ro zat nak. Egy -
részt alá tá maszt ja a főhős sok ré tű ta pasz ta la -
ta it, több ol dal ról vi lá gít ja meg jel le mét, 
egyé ni sé gét. Más részt bi zo nyít ja, hogy 
Odüsszeusz tár sa i nak egy ré sze a vak, ki szá -
mít ha tat lan vé let len, na gyobb ré sze azon ban 
az os to ba bű nök (el va kult ság, ön hitt ség, ha -
rá cso lás, a má mor ked velé se, kap zsi ság, irigy -
ség, bi zal mat lan ság, ás ká ló dó rossz in du lat, 
mo hó fa lánk ság) mi att pusz tult el.

Odüsszeusz elmenekül  
a küklópsz barlangjából 
Attikai feketealakos váza 
(Kr. e. 525–500)  
J. Paul Getty Museum,  
Los Angeles
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előrelátás le het si ke res a vad és vak erőszakkal szem ben. Odüs  sze usz 
itt szi por ká zó öt le te i vel, okos sá gá val, bölcs mér le ge lés sel és ered mé nyes 
dön té se i vel mind tár sai, mind az ijesztő em ber te len szörny fö lé emel -
ke dik. Hat tár sát el vesz ti ugyan, de a má sik ha tot és ön ma gát meg -
men ti, sőt gaz dag zsák mán  nyal tér vis  sza a ha jók hoz. Az ész di a da la -
ként le het el köny ve lni a Polüphémosz-kalandot. 
 

 
4. kaland (X. ének) ■ A küklópszok 
föld je után Aiolosz (ajolosz) is ten Aiolié 
(ajolié) ne vű szi ge té re ér kez nek. A sze -
lek ki rá lya egy bőrtömlőbe köt ve ad ja 
át Odüs  sze usz nak a ten ge ri vi ha ro kat 
keltő sze le ket. Ám a tár sak gya nak vó 
rossz in du lat ból, irigy kap zsi ság ból ki -
bont ják a tömlőt, s az így ke let ke zett 
vi har Ithaka part jai közeléből vis  sza so -
dor ja ha jó i kat Aiolosz szi ge té re. 
 
5. kaland (X. ének) ■ Ez után a  
laisztrügónok vá ro sá ba, Té le pü losz ba 
jut nak. Az emberevő óri á sok ha tal mas 
szik lá kat do bál va össze zúz zák Odüsz- 
  sze usz ha jó it. A tizenkettőből csak egy 
gá lya, Odüssze u szé ma radt épen, a 
töb bi eké nem tu dott ide jé ben ki me ne -
kül ni a szűk be já ra tú öbölből. Odüsz- 
  sze usz óva tos ság ból nem ott hor gony -
zott le. 
 
6. kaland (X. ének) ■ Aiaié (ajajé) 
szi ge tén Kirké istennő 21 gö rög ha jóst 
ser tés sé vál toz ta tott (az em ber elál la -
tiaso dá sá nak riasz tó lehetősége ez!). 
Odüs  sze usz Her mész se gít sé gé vel 
meg tö ri Kirké va rázs ere jét, tár sa it 
meg men ti mél tat lan helyzetükből, s 
egy tel jes évig él ve zik az istennő ven -
dég  sze re tet ét.
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Szá mol jatok be róla, mi fé le elő re lá tó in téz ke dé sek kel, el més dön té sek kel si ke rül meg me ne kül -
ni ük a „va dem ber” bar lang já ból! 

FELADAT

Antonio Tempesta nyomán Crispijn van de Passe:  
Kirké disznóvá változtatja Odüsszeusz társait 17. század 
Rijksmuseum, Amszterdam

Ismeretlen grafikus: A laisztrügónok összezúzzák  
Odüsszeusz hajóit (16–17. század)  
Rijksmuseum, Amszterdam
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7. kaland (a tel jes XI. ének) ■ Kirké ta ná csá ra a főhősnek le kell 
száll nia az al vi lág ba, hogy Teiresziásztól jós la tot kér jen. Tőle tud ja 
meg, hogy nem re mény te len a ha za fe lé tar tó út, csak ön ma gu kat,  
bu ta vét ke i ket kell legyőzniük, lel kü ket kell meg fé kez ni ük.➊ A tró jai 

há bo rú ban el esett gö rög hősök ár nya it is 
fel is me ri. A főszerep lő to váb bi sor sát, ké-
sőbbi ma ga tar tá sát leg in kább meg ha tá ro -
zó epi zód az Aga memnónnal va ló ta lál -
kozás.  

A mü ké néi ki rály ke se rű en szá mol be 
ar ról, hogy vá ro sá ba va ló győztes ha za té -
ré se nap ján fe le sé ge, sze re tő jé nek köz re -
mű kö dé sé vel, ke gyet le nül meg gyil kol ta.  

A mü ké néi ki rály tra gi kus ha lá la mint 
ri asz tó előkép és lehetőség, mint a főhősért ér zett ag go dal munk for -
rása ed dig is több ször fel buk kant az eposz ban. A mű leg ele jén ma ga 
Ze usz utal rá, meg em lí ti Nesztór is, s ter mé sze te sen ke se rű szá na -
lommal be szé li el a hazatérő férj meg gyil ko lá sát ma ga Menelaósz is. 
Odüs  sze usz azon ban most hall ró la először, még pe dig a leg vég le te sebb 
for má ban. Agamemnón nem csak fe le sé gét, Klü taim nész trát gya láz za, 
ha nem min den nőt, jót s sze lí det egy aránt el át koz, még Pé ne lo pét is gya -
nú ba ke ve ri. En nek a ta lál ko zás nak a következő két sor nyi fi gyel mez te -
tés ad ja meg a mű egé sze szem pont já ból a rend kí vü li fon tos sá gát: 
 
■  rejt ve, ne nyíl tan térj bár kád dal a drá ga ha zá ba, 
    úgy köss ott ki, hisz as  szony ban már sen ki se bíz hat. 

       (XI. 455–456.) 
 

    Ez a pa rancs sze rű ta nács fog ja meg szab ni Odüs  sze usz va la men  nyi 
ithakai tet tét. Ad dig is el bi zony ta la no dik. Fél, la tol gat ja ma gá ban  
a jövő lehetőségeit, hi szen ma ga kér te fe le sé gét el uta zá sa előtt, hogy ha 
nem tér vis  sza, s fia felnő, men jen férj hez. Bár ha za fe lé igyek szik 
Odüs  sze usz, de va la hogy nem min den áron. Ta lán ez az Agamemnón-
élmény is kés lel te ti a ha za té rést, ez is ma rasz tal hat ja hét évig Ogügié 
szi ge tén, nem  csak Kalüpszó s az is te ni vég zés. 
    Az al vi lág ból vis  sza tér ve a főhős meg ma radt tár sa i val új ra el ha jó zott 
Kirkéhez, s az istennő fel tár ta előtte a ha za té rés to váb bi ve sze del me it. 
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1.   Vi tat koz ni le het azon, iga za van-e min den ben Aga mem nón nak. Mi ért gyű löl te meg a ki rályt 

fel esé ge, az „eb sze mű nő”? 
2.   A  kép Kas  szand rát mu tat ja. Ki volt ő? Fog lal játok ös  sze élet tör té net ét! 
3.   Nevezd meg Aga mem nón gyer me keit!

FELADATOK

➊  A hí res jós után Odüs  sze usz ta lál ko zik édes any ja 
szel le mé vel is. Tőle hall először hírt feleségéről és az 
ithakai ál la po tok ról. Na gyon fon tos és jellemző a 
kér dés ében meg bú vó ag go da lom, bi zony ta lan ság: 

 

       Szólj feleségemről, ho gyan érez; mondd, mi a ter ve; 
       ottmaradott-e fi am mel lett, ve le őrzi-e há zam, 
       vagy már nőülvette a leg de re kab bik ak háj hős?  
       (XI. 177–179.)

Körösfői-Kriesch Aladár: 
Kasszandra (1908)  
Iparművészeti Múzeum, 
Budapest
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8. kaland (XII. ének) ■ Odüs  sze usz óva tos ság ból csak a leg kö ze -
lebbi vészt, a bű vös da lú szi ré nek pusz tu lást oko zó csá bí tá sát me ri el -
mon da ni tár sa i nak. Ő az egye dü li, aki nek sza bad meg hall gat nia a szi -
ré nek „csengőszavú, mé zes da la it”, mert már meg ta nul ta fé kez ni a lel két. 
De előrelátó óva tos ság ból az ár bóc hoz köt te ti ma gát, hogy az igéző kí -
sér tés sel szem be száll has son, tár sai fü lét pe dig vi as  szal tö mi be. 
    A szi ré nek Odüs  sze uszt a legsebezhetőbb pont ján tá mad ják: olt ha -
tat lan tu dás szom ját, kí ván csi sá gát ígé rik ki elé gí te ni. Nem elsősorban az 
ének bű vös dal la ma ve szé lyes, ha nem a jövő, min den jövő fel tá rá sá nak 
nagy ígé re te: 
 
■  Mert mi tu dunk min dent, mit a tágterü tró jai sí kon 
    tűr tek a tró jai s argoszi küzdők is te ni szó ra, 
    és min dent, mi az élet adó föl dön meg esik még. 

       (XII. 189–191.) 
 

    Ezt ének li a két szi rén. Ek ko ra csá bí tás még a  
„tűrőlelkű” Odüsz  sze usz nak is sok: tár sa i nak szem öl -
dö ké vel int, hogy old ják el az ár bóc tól, de azok nem 
en ge del mes ked nek. Győzött új ra az ész, a ve szé lyek -
kel szá mot vető okos óva tos ság. 
    Vé gül Odüs  sze usz a phaiákoknak el me sél te két 
leg utol só ka land ját is.
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Vessétek össze a váza -
képet a mű szövegével! 
Milyen eltéréseket ta-
pasztaltatok?

Odüs sze usz és a szi ré nek 
At hé ni vá za kép (Kr. e. 470 körül)

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

FELADAT
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9. kaland (XII. ének) ■ A ve szé lyes ten ger -
szo ros ban tu da to san ál doz za fel hat em be rét, 
hogy leg alább a töb bit meg ment hes se. A hat fe -
jű ten ge ri szörny, a Szkülla kö ze lé ben evez nek 
el – s ez rög tön fel fal ta hat tár sát –, kü lön ben 
az egész ha jót el nyel te vol na a Kharübdisz fé lel -
me tes ör vé nye. 

 
10. kaland (XII. ének) ■ A leg tra gi ku sabb epi zód vis  sza utal az ex -
po zí ci ó ra: Thrinakié szi ge tén em be ri es kü jü ket is meg szeg ve, nem 
szo ron ga tó éh sé gük ben, csu pán jobb fa la tok ra ösztönző mo hó sá guk -
ban – Teiresziász fi gyel mez te té se és Kirké ti lal ma el le né re – hat na -
pon át la ko máz nak a Nap is ten, Hé li osz (Éeliosz) leg szebb mar há i ból. 
Nem vol tak ké pe sek meg fé kez ni magukat. Ezért ami kor is mét ten -
ger re száll nak, ir tó za tos vi har pusz tít ja el őket. Egye dül Odüs  sze usz 
él te túl a ha jó tö rést. Egy ge ren dá ba ka pasz kod va ki lenc na pon át há -
nyó dott a ten ge ren, míg Kalüpszó szi ge té re ve tet te ki az ár. 
 
 
IT HA KA – LE SZÁ MO LÁS A KÉ RŐK KEL 
 
A XIII. énektől kezd ve a je len hez ka nya ro dik vis  sza a cse lek mény, mi -
u tán le zá rult a múlt kö re. Ün ne pé lye sen bú csúz tat ják Odüs  sze uszt  
a phaiákok, s cso da ha jó juk rö pí ti az ott ho ni föld re. 
    Az eposz tel jes má so dik fe le, 12 ének Ithakában tör té nik, s az elbe-
szélő most már időrendben ad ja elő az ese mé nye ket. Ös  sze kap cso -
ló dik a két cse lek mény szál: időben szin te egy szer re lép az ősi föld -
re húsz évi tá vol lét után a főhős és a Spártából s Püloszból visszatérő 
Télemakhosz. Mind ket ten ti tok ban jön nek vissza, mindkettőjüket ha -
lá los ve sze de lem fe nye ge ti: a kérők akar ják meg öl ni őket.➊ Az újabb 
küz del mek szín te re föld raj zi lag vé gig Ithaka, jel ké pe sen pe dig a hős  
lel ke.
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➊   Agamemnón pél dá ján okul va és ta ná csa it meg fo gad va Odüs  sze usz rejt ve, tit kon ér ke zik meg. Vén sé -
ges kol dus nak öl tö zik – Pallasz Athé né se gít sé gé vel –, hogy sen ki ne is mer je fel. (Agamemnón di a dal -
me net ben, bíborszőnyegen vo nult be mü ké néi pa lo tá já ba.) Bár ki vel ta lál ko zik, csak úgy ont ja ma gá -
ból a ko holt, ha zug me sé ket, hihetőnek tűnő ka land so ro za to kat, hogy el rejt se ma gát. Nyíl tan nem 
ront hat a 108 kérőre. Cselt kell ki e szel nie s baj tár sa kat sze rez nie az ered mé nyes bos  szú hoz. Pró bá ra 
kell ten nie kör nye ze tét, meg kell mér nie az em be re ket. Télemakhosz már min den ben ap já hoz ha son -
ló, s a szol gák közül töb ben ne me seb ben vi sel ked nek, mint a ne mes kérők. Eumaiosz, „az is te ni kon -
dás”, Eurükleia, ré gi daj ká ja, s má sok is hű ek ma rad tak hoz zá, s még most is – bár csökkenő re mén  nyel 
– ha za vár ják. Pé ne lo pé is a ré gi okos és hű sé ges fe le ség – té to va bi zony ta lan sá ga el le né re is. Öreg ku -
tyá ja sem tud ta ad dig ki le hel ni pá rá ját, míg meg nem lát ta visszatérő gaz dá ját.

 
A kaland az egyik legősibb epikai cselekmény-
szervező elv (pl. a népmesék három próbaté -
tele). Említsetek olyan irodalmi műveket, fil -
meket, amelyekben a főhősnek – Odüsszeusz - 
hoz hasonlóan – kalandok sorát kell leküz -
denie!
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Francois-Xavier Fabre: 
Eurükleia felismeri 
Odüsszeuszt  
(1799 körül) 
Thorvaldsens Museum, 
Koppenhága

    A végső rend te rem té sig azon ban Odüs  sze usz nak az em ber te len 
meg aláz ta tá sok, a dur va sér té sek so ro za tát kell vé gig szen ved nie. Meg -
ve tik, le né zik, gú nyol ják. A kol dus ott ho ná ból akar ja ki dob ni, a kecs ke -
pász tor be le rúg, Antinoosz zsá mol  lyal ha jít ja meg. Egy má sik kérő ökör -
lá bat vág hoz zá, a szol gá lók egy ré sze éj jel bor dély ház zá zül lesz ti fé nyes 
pa lo tá ját. Hi he tet len ön fe gye lem, rop pant lelkierő kell ah hoz, hogy 
most is meg fé kez ze ki rob ba nó in du la ta it. Ez a harc a leg ne he zebb: nem 
fe di fel egyelőre ki lét ét, ön ma gát győzi le, bár „uga tott mel lé ben a szí ve”. 
    A kérők hitvesétől akar ják meg fosz ta ni, va gyo ná ból ki for gat ni,  
a leg el ve te mül teb bek pe dig az első si ker te len kí sér let után egyet len 
gyer me ké nek meg gyil ko lá -
sát ja va sol ják. Sa ját sze mé -
vel ta pasz tal ja hát, mi lyen 
go nosz és alat to mos el len -
ség gel kell meg vív nia. Nincs 
– nem is le het – ir ga lom és 
meg bo csá tás. 
    Ilyen lé lek ta ni előkészítés 
után ke rül sor a Pé ne lo pé ja -
va sol ta íj ver seny re és a száz-
nyolc kérő ir ga lom nél kü li 
le gyil ko lá sá ra. A tizenkét bű -
nös szol gá lót Télemakhosz 
akaszt ja fel az ud va ron, s ke -
gyet le nül ki vég zik a kérőket 
segítő kecs ke pász tort is.
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A mai ol va sót meg döb ben ti Odüs  sze usz ke gyet len, szá nal mat nem ismerő öl dök lé se s a vér -
fürdő le írá sa.  
Kegyetlen volt-e Odüsszeusz? Vitassátok meg az alábbi véleményt! 
 
„Ke vés bé vol na ir gal mas Odüsszeusz, mint Ak hil le usz? Ko no kabb vol na az ész em be re, mint az erőé? 
Nem: csak a ké rők vét ke na gyobb, mint Hek tó ré volt. A vé tek mér té ke pe dig nem a fáj da lom, ame lyet 
okoz, ha nem a tör vény, ame lyet meg szeg. Hi szen Hek tór meg öl te Pat rok loszt, és mér ték te len, vég he -
tet len fáj dal mat szer zett Ak hil leusz nak; a ké rők nek pe dig nem sike rült Odüssze uszt és Té le ma khoszt 
el pusz tí ta ni uk. De Hek tór csa ta té ren ölt, a ké rők gyil kos szán dé ka pe dig gya nút la nok el len irá nyult, 
sza bá lyel le nes, tör vény te len volt. Ezért la kol tak – s Odüsszeusz ha rag ja, ez a mér ték te len nek han goz -
ta tott ha rag, mé gis mér ték kel bír: pon to san ad dig tart, amíg a bün te tés raj tuk be nem te lik.”  

• De ve cse ri Gá bor: Ho mé rosz ról és a Ho mé rosz-for dí tás ról. Iliász

FELADAT
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    Odüs  sze usz jo gos íté le tet haj tott vég re: a bün te tés meg fe lelt a bűn -
nek. Öl dök lé se nem ön cé lú ke gyet len ség, nem ta lál ben ne örö met,  
ter hé re van. A kérők ha lá la fe lett uj jon gó Eurükleiát ő ma ga in ti le, 
hang sú lyoz va, hogy csú nya ha lá luk nak ők ma guk vol tak az oko zói: 
 
■  Csak lel ked ben örülj, te anyó, fé kezd a ri val gást; 
    mert el hullt da li á kon az uj jon gás ke gye let len. 
    Is te ni sors és sok gaz tett ük igáz ta le őket. 

       (XXII. 411–413.) 

 
A Pé ne lo pé val va ló ta lál ko zás meg ha tó idill je 

és édes ap ja fel ke re sé se után még egy ne héz fel -
adat vár Odüs  sze usz ra és hű tár sai  ra: szem be  
kell néz ni ük a pol gár hábo rú lehetőségével, meg 
kell üt köz ni ük a kérők ro ko na i nak se re gé vel. De 
most már vég le ge sen győz a be lá tás és a jó zan ész 
– is te ni köz be avat ko zás for má já ban –, hi szen 
a ro ko nok ár tat la nul hul la ná nak el, ha lá luk tör -
vény te len vol na. Odüs  sze usz Pallasz Athé né  
sza vá ra bol do gan, meg könnyeb bül ve, „lel ké ben 
öröm mel” hagy ja ab ba vég leg a har cot, az istennő 
pe dig „szent bé ke kö tést szer zett a ha dak közt”. Hely -
re állt a tör vé nyes rend, a jog és az er kölcs ural ma. 
Di a dal mas ko dott az em ber ség és az ér te lem  
vi lá ga.
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A műből vett példákkal igazoljátok az Odüsszeusz jellemére vonatkozó megállapításokat! 
 
•     Odüs  sze uszt egy részt a vé let len, más részt – örö kö sen han goz ta tott hon vá gya el le né re is – 

a kí ván csi ság, a tu dás vágy, az is me ret len tit kok meg is me ré sé nek óha ja so dor ja ve sze del mes 
ka lan dok ba. 

•     Odüs  sze usz „pol gá ro sít, legyőzi a vad sá got, jog ál la po tot te remt” (Ba bits Mi hály). Tör vényt, 
ren det ke res és visz a bar bár ság vi lá gá ba. 

•     Hig gad tan, le le mé nyes és  szel szá mít ja ki előre, hol le het a si ker re mé nyé ben fel ven ni a har -
cot, s mi kor van szük ség me ne kü lés re vagy tu da tos, de ki ke rül he tet len ál do zat vál la lás ra. 

•     Odüs  sze usz ép pen azért em be ri, mert nem „tö ké le tes”. Meg fe led ke zik oly kor az ott hon ról, 
él vez ni akar ja az élet örö me it, de le tud ja győzni ön ma gát, meg tud ja fé kez ni ár tó szen ve dé -
lye it. 

•     Tár sai éle tét meg sze ret te vol na men te ni, de ezek egy ré sze a vak vé let len, na gyobb ré sze pe -
dig az os to ba bű nök mi att pusz tult el.

FELADAT

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

deus ex machina  
(deusz eksz mahina) epo-
szi kellék: isteni közbe -
avatkozás; a latin kifejezés 
szó szerinti jelentése  
(„isten a gépből”) az antik 
színpadtechnikára utal: 
egy emelőszerkezet  
segítségével jelent meg  
a színtéren a bonyodal-
mat okozó vagy meg -
oldást hozó isten
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AZ EPOSZ MŰFAJA 
 
Az Iliász és az Odüs  sze ia a vi lág iro da lom két 
kiemelkedő epo sza. 

A klas  szi kus eposz nak – a száj ha gyo má -
nyo zó epi ká ból me rí tett – ál lan dó ele mei az 
ún. epo szi konvenciók (kellékek). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AZ IDŐMÉRTÉKES VERSELÉS 
 
Az Iliász és az Odüs  sze ia so rai időmértékes ver se lé sű ek, az az a szö veg 
kö tött sé gét, rit mu sát a rö vid és a hos  szú szó tag ok sza bá lyos vál ta ko zá -
sa, ismétlődő vis  sza té ré se ál lít ja elő.  
    Az időmértékes ver se lés időegysége a mora (je le: ∪): egy rö vid 
szó tag ki ej té sé nek ide jé vel egyenlő; a hos  szú szó tag (je le: –) ér té ke ál ta -
lá ban két mora. 
    A szó tag ok ki ej té si időtartamán ala pu ló ver se lés rit mi kai alap egy sé -
ge a vers láb: meg ha tá ro zott szá mú és sor ren dű rö vid, il let ve hos  szú 
szó tag kap cso la ta. Igen sok fé le vers láb lé te zik. A mellékelt táblázat eze-
ket mutatja be.❶  

Az eposz az epi ka mű ne mé be tar to zó, nagy ter je del -
mű el be szé lő köl te mény; rend kí vü li ké pes sé gek kel 
ren del ke ző hőse ter mé szet fe let ti lé nyek től is tá mo -
gat va – de nem va rá zse rő ré vén – nagy, egy egész 
kö zös ség sor sá ra néz ve je len tős tet te ket visz vég hez.
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Rö vid a szó tag, ha 
a ben ne elő for du ló 
ma gán hang zó  
rö vid, s leg fel jebb 
egy más sal hang zó 
kö ve ti. Hos szú  
a szó tag, ha ma -
gán hang zó ja hosz-
szú, vagy a rö vid 
ma gán hang zó 
után két vagy több 
más sal hang zó  
kö vet ke zik.

Eposzi konvenciók 

•  valamely is ten ség (a mú zsa) se gít sé gül hí vá sa (in vo ká ció) 
•  a té ma meg je lö lé se (pro po zí ció) 
•  az „in medias res” (a dol gok kö ze pé be vá gó) kez dés 
•  seregszemle (enu me rá ció): a szem ben ál ló hősök és csa pa tok be mu ta tá sa, rend sze rint 

a cse lek mény meg in dí tá sa után 
•  csodás ele mek (deus ex machina): ter mé szet fe let ti lé nyek be avat ko zá sa az em be -

rek éle té be 
•  ál lan dó jelzők és is mét lé sek 
•  epikus (nagy ter je del mű, részletező, isteni és emberi világot összekötő) ha son la tok

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

NT_0010_2_MOHA_Irodalom09_TK_03_2020_GL_tordelt5_kv__Aa_0625_20230216_MOHACSY_09_2.qxd  2023. 02. 16.  9:59  Page 93



A két eposz so ra i ban viszont csak a következők for dul nak elő: 
   dak ti lus: ⎯ ∪∪ (egy hos  szú és két rö vid szó tag);  
    spon de us: ⎯ ⎯ (két hos  szú szó tag);  
    tro che us: ⎯ ∪ (egy hos  szú és egy rö vid szó tag) – ez utób bi csu pán 
a vers sor ok utol só vers lá ba ként sze re pel het ki vé tel ként. 
 
A HE XA ME TER 
 
Tu laj don kép pen a négymorás dak ti lu sok ból (¾  È È) és spon de u sok ból 
(¾  ¾) épül fel az epo szok ha gyo má nyos sor fa ja: a he xa me ter, mely 
hat vers láb ból áll. A vers lá bak szá ma kö tött, de a vers sor ok belső ki ala -
kí tá sa vál to zó le het. Az első négy vers láb le het dak ti lus vagy spon de us, 
az ötö dik nek min dig dak ti lus nak kell len nie, az utol só vers láb rend -
sze rint spon de us (so ha sem dak ti lus!), eset leg tro che us. A dak ti lu sok és 
a spon de u sok vál ta ko zá sa, felcserélhetősége mi att (az első négy he lyen) 
a he xa me te rek szó tag szá ma nincs meg köt ve. A spon de u sok szá má tól 
függően vá lik gyor sabb vagy las súbb me ne tű vé a sor. Az egyik vég let 
le het a tisz tán daktilikus he xa me ter, a má sik, mi kor az első négy láb 
mind egyi ke spon de us.➊
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Rit mi zál jatok (skandáljatok) a kö vet ke ző he xa me te re ket! 

       ¾  È  È ½  ¾  È È½  ¾  È  È ½  ¾  ¾½ ¾  È  È½  ¾  ¾ 
      És   ami dőn  a fo lyó  gyö nyö rű  sod rá hoz  elér tek, 
      ¾  È  È ½  ¾  ¾½ ¾  È  È½ ¾   ¾ ½  ¾   È È½  ¾ ¾ 
      sűrü  mo só göd rök höz, ahol szép víz  ele gen dő 
      ¾   È È½  ¾ È   È½  ¾     ¾ ½   ¾     ¾ ½  ¾  È È½  ¾ È 
      öm lik elő  s  ki, na gyon szen nyest  is  mos ni fe hér re, 
      ¾  È  È½  ¾   ¾½  ¾  È  È½  ¾  ¾½    ¾      È  È½  ¾ ¾ 
      ak kor a  két  ösz vért  a  sze kér ből  nyom ba ki fog ták. 
       • VI. 85–88.

FELADAT

➊   Az an tik met ri ka (vers mér ték) sze rint a gö rög tu laj don ne vek ben elő for du ló ket tős magánhang zók 
egyet len hos  szú szó tag nak szá mí ta nak: Ze usz, Ak hil le usz, Automedón. Ak hil le usz ne vé ben a kh egy 
más sal hang zó, hi szen a gö rög ben egy be tűt je löl. Példák: 

     ¾  È È ½  ¾  ¾ ½  ¾  È È ½  ¾   ¾ ½  ¾  È È½ ¾ ¾ 
    Alki mosz és hős   Automedón;   Patroklosz el es te 

     ¾  È È½ ¾  ¾ ½ ¾  ¾½ ¾  ¾ ½  ¾ È È½ ¾  ¾ 
    óta  Ak hil le usz  leg job ban ked vel te  e  ket tőt. 
    • Iliász, XXIV. 574—575. 

       ¾         ¾  ½  ¾ È È½  ¾  ¾ ½ ¾ È È ½ ¾  È È½ ¾  ¾ 
     s még Ze usz ren de le tét meg sér ti, meg öl ve az ag got. 
    • Iliász, XXIV. 586.

È

È

È

• Az Iliász ból és az Odüs sze i á ból vett 
rész le tek De ve cse ri Gá bor for dí tá sai.

Nikon festő: Vörösalakos 
léküthosz Apolló ábrázo-
lásával (Kr. e. 460–450) 
Metropolitan Museum  
of Art, New York
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AZ EGYÉNISÉG KIBONTAKOZÁSA 
 
■   „Múlt he lyett je len, el be szé lés he lyett ér zel mi 

re a gá lás, az áb rá zolt ese mé nyek től tá vol és kí -
vül álló éne kes he lyett szen ve dé lyes köl tő e gyé -
ni ség, köz ve tett áb rá zo lás he lyett az új mon -
da ni va ló nak meg fe le lő köz vet len esz kö zök, az 
ün ne pi fen sé gű he xa me ter he lyett rö vi debb, 
vál to za to sabb rit mu segy sé gek” – íme ezek a 
jel lem zői az új, a lí rai köl té szet nek.  

      • Fa lus Ró bert: Az antik világ irodalmai 
 
A lí rai köl té szet ki ala ku lá sá ra a Kr. e. 7–6. szá -
zad tör té nel mi-tár sa dal mi ese mé nyei vol tak 
döntő ha tás sal. A gö rög vi lág min den ré szé -
ben ha tal mas vál to zá sok tör tén tek. A gö rög 
tör zsek lá zas hó dí tás ba kezd tek: meg száll ták a 
Fe ke te-ten ger part vi dé ke it, a „Nagy-Gö rög or -
szág”-nak ne ve zett Dél-Itá liát, Szi cí li át, s Egyip -
tom föld jén is lé te sül tek gö rög ko ló niák.  
      A gyar ma to kért ví vott har cok, a párt vi szá -
lyok és a pol gár há bo rúk kö vet kez té ben az 
em be re ket sok kal job ban ér de kel te a je len.  
A ha gyo má nyok na iv tisz te le te el le né ben az 

új kor meg vál to zott lehetőségei új esz mé ket, 
élet cé lo kat, vá gya kat szül tek, s mind a po li ti -
ká ban, mind az iro da lom ban az egyé ni ség ki -
bon ta ko zá sá nak kedveztek. A változások ál-
tal fellazult társadalmi konvenciók lehetővé 
tették, hogy az egyén a korábban meg -
szokottnál nyíltabban, közvetlenebbül szól-
jon gondolatairól, érzéseiről. A költő, aki az 
eposz ban még hát tér ben állt, most előlép, és 
a leg vál to za to sabb egyé ni érzelmekről: haza-
szeretetről, sza bad ság ról, ba rát ság ról, szere-
lemről, bol dog ság ról, bá nat ról, eré nyes élet-
ről kezd éne kel ni. 
      A témák rendkívüli gazdagságához új for-
mákat társítottak, beemelték az írott iroda-
lomba az eddig csak szájhagyomány útján 
terjedő népköltészeti műfajokat, ilyen volt pl. 
a gúnydal. 
     Saj nos ezekből az év szá zad ok ból nem 

ma rad tak ránk tel jes élet mű vek. Csu pán né -
hány versből s más szerzők mun ká i ban idé -
zet ként fenn ma radt töredékekből tu dunk 
kö vet kez tet ni egy- e gy költőegyéniség mű -
vé sze té re.

A disz ti chon (kétsoros) 
egy he xa me ter és egy 
pen ta me ter kap cso la ta. 
A pen ta me ter is hat vers -
láb ból ál ló daktilusi sor faj. 
Annyi ban tér el a hexame-
tertől, hogy a har ma dik és 
a ha to dik vers láb cson ka, 
egyet len szó tag: az így ke -
let ke zett szü net, erőteljes 
sor met szet (ce zú ra) két rö -
vi d, zengő fél sor ra tö ri 
a  hos  szabb he xa me tert. 
A pen ta me ter önál ló sor -
faj ként rit kán for dul elő.

ELÉ GI ÁK ÉS EPIG RAM MÁK 
 
A gö rög lí ra egyik ágá nak szülőanyja nem a nép köl té szet, ha -
nem az eposz volt. Az ál tal szü le tett, hogy a hősi he xa me tert a 
kön  nye debb, lebegőbb, ze ne ibb pen ta me ter rel (öt mér té kű 
sor) együtt kezd ték vál ta koz va hasz nál ni. Így jött lét re a legelső 
stró fa szer ke zet is, a disz ti chon. 
      Az ókor ban a disz ti chon ban írt elé gia a leg kü lön fé lébb tar -
tal mak for má ja le he tett. Tür taiosz (türtajosz; Kr. e. 7. szá zad) pél-
dául har ci elé gi á i val buz dí tot ta a spár ta i a kat a győzelemre. Sod -
ró len dü le tű har ci éne ke i nek alap esz mé je az ál lam ön fel ál do zó 
vé del me, a hősi ha lál vál la lá sa. Szol ón (Kr. e. 7–6. szá zad) elé gi ái 
te le van nak bölcs ta ná csok kal, élet ta pasz ta lat ok kal. Mimner-
mosz (Kr. e. 6. szá zad ele je) köl té sze te pe dig már nem a köz han -
gu lat, ha nem iga zi egyé ni ér zé sek kifeje zője: ő te rem ti meg a 
sze rel mi elé gi át. A mai elé gi ák szo mo rú hang nem ét a gö rög 
gyász dal ok ra ve zet het jük vis  sza. 
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Az epig ram mát az elé gi á val kö zös szár ma zás és for ma (disz ti chon), sőt 
tar ta lom jel lem zi. Ere de ti leg sír kö vek re, is te nek nek szánt tár gyak ra, épü -
le tek re vés ték (in nen a neve: epig ram ma, azaz „fel irat”), s ezért tar tal má -
ban tö mör és ter je del mé ben rö vid volt. Ma a bölcs gon do la tot, szel le mes 
gúnyt, fon tos iga zsá got tö mö ren ös sze fog la ló, gyak ran csat ta nó val vég -
ző dő, vi szony lag rö vid ver sek neve, a disz ti chon for ma már nem fel tét len 
kö ve tel mény.

      Csak nem min den költőtől ma radt ránk epig ram ma, de az ókor 
leg je le sebb epig ramma költőjének Szimónidészt (Kr. e. ?556–?468) 
tar tották. Ál lí tó lag ő ír ta a ther mo pü lai hősök sír fel ira tát is. Ez 
a mél tán hí res köl te mény pa nasz és di csek vés nél kül, de büsz ke 
ön tu dat tal csu pán a tényt köz li: né hány száz spár tai har cos az 
utol só szá lig meg halt a ha zá ért, meg tet ték kö te les sé gü ket.

A gö rö gök ele in te min -
den hosszabb, disz ti -
chon ban írt és fuvolá-
val kísért köl te ményt  
– tar tal má tól füg get le -
nül – elé gi á nak ne vez -
tek. A mű faj fo gal ma 
a  köl té szet tör té ne te 
so rán so kat vál to zott: 
ma fáj dal mas tárgy ról 
ki en gesz te lő dött han -
gon szó ló köl te ményt 
je lent. Alapélménye az 
elmúlás, a boldogság 
elvesztésének vagy el-
érhetetlenségének ér-
zése.

 
Ta nul má nyoz zuk a disz ti chont Szi mó ni dész epig ram má ján! 

        ¾     ¾ ½  ¾     ¾ ½  ¾     ¾ ½  ¾ È  È½  ¾ È È½  ¾ ¾  
      Itt fek szünk, ván dor, vidd hí rül a spár ta i ak nak: 

        ¾     È  È ½  ¾   È   È½   ¾½½   ¾   È  È½  ¾  È È½   ¾ 
      meg cse le ked tük, amit  meg kö ve telt a ha za. 
       • Ponori-Thewrewk Emil for dí tá sa 

FELADAT

È

È

A VER SE LÉS ÚJ FOR MÁI 
 
Arkhilokhosz hasz nál ta először – va ló szí nű leg nép köl té sze ti ha tás ra – 
az iam bosz mű fa já ról➊ el ne ve zett új vers lá bat, a jam bust: È ¾ (egy 
rö vid és egy hos  szú szó tag) és a tro che ust: ¾ È (egy hos  szú és egy rö -
vid szó tag). A leg fon to sabb vers lá bak kö zül meg kell em lí te ni az ana -
pesz tust: È È ¾  (két rö vid és egy hos  szú szó tag) és a pirrichiust  
(pirrikhiuszt): È È (két rö vid szó tag).  
    Az időmértékes vers lá bak ban is meg kü lön böz tet he tünk hang sú lyos 
és hang súly ta lan részt. A nyo ma té kos elem az arsis (arszisz) (je le: ’),  
a nyo ma ték nél kü li időtartam a thesis (theszisz). Elöl ál ló arsis és az azt 

➊  Iam bosz nak (ki ej té se: iam bosz, nem jam bosz) ne vez ték a gú nyos, csip ke lő dő ver se ket, me lyek kí mé let le nül 
tá mad tak min den bűnt, hi bát, fo gya té kos sá got. Bár a gú nyos vers nem hiány zik a mo dern lí rá ból sem, ezt az 
el ne ve zést nem al kal maz za már a mű fa jel mé let. Az iam bosz meg te rem tő je Ark hi lok hosz (Kr. e. 7. szá zad) 
volt. Fel lé pé se for ra dal mat je len tett az an tik ver se lés tör té ne té ben, „re form jai” óta hi he tet len vál to za tos -
ság ra tett szert a gö rög köl té szet.
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követő thesis ese té ben ereszkedő vers láb ról, ha for dí tott a sor rend, 
emelkedő vers láb ról be szé lünk.➋ 
    A különböző vers lá bak variációja új sor fa jo kat te rem tett, s ad dig 
is me ret len nyelv ze nei lehetőségeket, kü lö nös dal la mo kat csi holt ki a gö -
rög nyelvből. A vál to za tos verssorok kom bi ná ci ói sok fé le vers szak ki -
ala   kí  tá  sát is lehetővé tet ték. A vers sor ok utol só szó tag ja ál ta lá ban kö -
zöm bös: le het hos  szú is, rö vid is (je le: È¾  ). A he xa me ter és a pen ta me ter 
ki vé te lé vel a so rok szó tag szá ma kö tött: te hát két rö vid szó tag he lyett 
nem for dul hat elő hos  szú szó tag, il let ve ezt nem he lyet te sít he ti két  
rö vid.➌
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➋   Ereszkedő lejtésű vers lá bak: 
      tro che us:  ¾́     È,  
      dak ti lus: ¾́     È È.  
      Emelkedő lejtésű verslábak:  
       jam bus: È  ¾́      , ana pesz tus: È È  ¾́ 
      Közömbös (lebegő) lejtésű verslábak: 
      spondeus: ¾  ¾ 
      pirrichius: È È  
 
➌  Az an tik gö rö gök nem ta gol ták kü lön vers lá bak ra az egyes sor fa jo kat (bi zo -

nyos vers lá ba kat egy met rum ba von tak, s na gyobb sze re pük volt a sor met -
sze tek nek). Tan köny vünk – a későbbi ha gyo mányt kö vet ve – a kön  nyebb át-
tekinthetőség és el iga zo dás ked vé ért el kü lö ní ti a vers lá ba kat.

Vörösalakos amfora  
kitharán (a lant tovább -
fejlesztett változatán)  
játszó férfi ábrázolásával 
(Kr. e. 490 körül) 
Metropolitan Museum  
of Art, New York 

 
1.    Gyakoroljátok az alábbi táblázat alapján a verslábak felismerését! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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, 
        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

anapesztus  
È È  ¾

daktilus  
¾ È È

jambus  
È  ¾

pirrichius  
È È

spondeus  
— —

trocheus  
¾ È

álmos, arab, csodaszép, doboló, daktilus, éjszaka, élmény, érem, három, madár, károg, kettő, 
kicsi, király, kószál, kósza, pici, pillanat, számít, szomorú, tüzes, villamos, virág, viszály
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intonáció: hangvétel, 
hangütés

Lesz bosz szi ge tét a mí -
tosz sze rint a meg gyil kolt 
és ten ger be ve tett  
Orp heusz szel le me tet te  
da los sá, ami kor a szi get- 
   la kók a hullámokból ki-
fogva  tisz tes te me tés ben  
ré sze sí tet ték őt.

A me ta fo ra a szó -
képek (sti lisz ti kai ké -
pek) vagy – más el ne -
ve zés sel – tró pu sok 
egyik al fa ja: két fo ga -
lom, jel, je len tés azo -
no sí tá sa va la mi lyen 
kö zös jegy (pl. ha son -
ló ság) vagy hangulati 
egyezés alap ján.

Úgy tünik né kem… ■ A min dent fel dú ló sze rel mi vá gya ko zás nyíl tan szó ki mon dó meg szó -
lal ta tá sa ma is az új don ság ere jé vel hat. Egyik leg hí re sebb vers tö re dé ké ben en nek a sze rel mi 
bor zon gás nak, a bensejében dú ló vi har nak tü ne te it mu tat ja be. A vers Agalliszhoz szól, akit 
fia tal fér fi  ud var ló ja csá bít el a költő bűvköréből. A fel zak la tó irigy ség, a kín zó fél té keny ség ér -
zel me it szó lal tat ja meg a dal in to ná ci ó ja: a ked ves sel szem ben ülő if jú „egy az is te nek kel”, te -
hát örök re bol dog, s ép pen ettől, a sa ját já nak kö ve telt is te ni ál la pot tól foszt ja meg őt, a gyöt-
rődő, már-már té bo lyo dot tan sze rel mes lí rai ént. A következő há rom stró fa tu laj don kép pen 
nem is Agalliszhoz szól: a költőnő fi gyel me ön ma gá ra for dul, s szin te ámu lat tal elem zi ön -
ma gát, a ben ne le zaj ló vál to zá so kat. A szen ve dély nem csu pán lel ki-ér zel mi sí kon je lent ke zik. 
Kó ros tes ti tü ne te it bi o ló gi ai hi te les ség gel rész le te zi: szí ve va dul ver, el akad a hang ja, sze me 
vak, fü le zúg, szí ne a hal do kol va vergődőé, a fű nél is zöl debb. A tö re dék utol só so ra (a követ-
kező stró fa kez de te) a két ség beesett te he tet len ség, a tel jes ki szol gál ta tott ság be val lá sa. Kér -
dés, ho gyan fejeződhetett be a köl te mény.➊

➊ Szapp hó da lát Ca tul lus (ka tul lusz) is át köl töt te la tin ra, Ady End re pe dig Szapphó szerelmes éneke címmel 
írt róla verset. 

Dal köl té szet 
 
A Leszbosz szi ge tén (az Égei-ten ger észa ki ré szén) ki bon ta ko zó aiol dal köl -
té szet klas  szi ku sai kö zül költői vi lá guk új sze rű sé ge és kü lö nö sen az utó -
kor ra, a későbbi év ez re dek iro dal má ra gya ko rolt ha tá suk mi att két lí ri kus 
emel ke dik ki: Szap phó (szaffó; Kr. e. ?628–?568) és Alkaiosz (alkajosz;  
Kr. e. ?630–?570). Mindkettőjüknek jelentős szerepe van abban, hogy a sze-
mélyesség, 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 
 
„Fu tó ka ca jok, for ró só ha jok lük tet nek” az első asszony-költő,  
Szap phó ver se i ben. Ne ki csak egyet len té má ja van: a sze re lem. Gyö nyö -
rű fi a tal lá nyok hoz ír ta lo bo gó, perzselő hevű, új for mák ban meg -
csendülő köl te mé nye it.  
 
Édes anyám! nem per dül a rok ka… ■ A sze re lem meg szü le té sé nek 
han gu la ti fi nom sá gát és a felerősödő szen ve dély tes tet-lel ket bé ní tó ere -
jét vil lant ja fel ez a tö re dé kes hely zet da l. Az aka do zó rok ka és a sza -
ka dós fo nál me ta fo rá ja még a té to vaságot, a lé lek za va rát, a sze rel mi 
szen ve dély nek va ló ki szol gál ta tott sá got sej te ti. A következő so rok már 
álszemérem nél kül só hajt ják el a sze rel mi vá gyó dást, a tes ti-lel ki har mó -
nia meg te rem té sé nek óha ját. 
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Aph ro di té hoz ■ A him nu sz val lá sos emel ke dett sé gű nyi tó so rok kal 
kezdődik: könyörgő imá val for dul sze rel mes gond já ban az istennőhöz 
se gít sé gért. A himnikus hang a fáj dal mas pa nasz után bensőséges val -
lo más sá vá lik: a min den ha tó istennőt, Ze usz le á nyát leg meg hit tebb ba -
rát já nak, bi zal mas szö vet sé ge sé nek te kin ti a sze rel mé ért ví vott harc ban. 
Legfőbb érv ként a múlt ra hi vat ko zik: van oka és jo ga, hogy új ra Aph -
ro di té hoz for dul jon, hi szen „an  nyi más  szor” haj lott már hí vó sza vá ra; ve -
re bek von ta ko csi ján min dig gyor san meg ér ke zett az Olüm posz ról, hal -
ha tat lan ar cán hoz va a mo solyt, a megértő vi gasz ta lást. 
    Az 5–6. vers szak idé zi az istennő és a sze rel mes Szap phó egyik ko -
ráb bi in tim pár be széd ét. Aph ro di té meg ígé ri, hogy ki elé gí ti olt ha tat lan 
vá gyát; Peithó, a rá be szé lés istennője ré vén el in té zi, hogy az ed dig szív -
te len, ér zé ket len szerető – ha nem akar ja is – vi szo noz za az utá na epedő 
vá gyat, fel lo bog jon ben ne is az emésztő szen ve dély.  
    A kom po zí ció át gon dolt ke rek ded sé gét a múlt ér ve i vel felerősített 
bensőséges fo hász meg is mét lé sé vel éri el, s a be fe je zés ki e gé szül az zal  
a re ménnyel, hogy ezt a leg újabb sze rel mes har cát is si ker re vi szi Aph -
ro di té. 
    A „ti ze dik mú zsát” lát ták Szap phó ban a későbbi gö rö gök, s így él az 
utó kor em lé ke ze té ben is. Ró la ne vez ték el az ún. „szap phói vers szakot”. 
    Ez a stró fa szer ke zet há rom szap phói sor ból áll (a har ma dik láb 
dak ti lus, a töb bi tro che us), a ne gye dik pe dig az ún. ado ni szi sor (egy 
dak ti lus és egy tro che us, il let ve sponde us).

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

                                                                                                                                                 SZAPPHÓ      99

 
1.   Rit mi zál játok Szapp hó egyik stró fá ját! 

  ¾   È½  ¾   ¾½   ¾       È      È ½  ¾ È½ ¾  È 
Úgy tünik né kem, hogy az is te nek kel 

 ¾  È ½  ¾  È½ ¾ È È½  ¾   È ½  ¾  È 
egy a  fér fiú, aki szem ben ül het 

¾ È½ ¾   ¾½  ¾  È   È ½  ¾  È½  ¾  ¾ 
vé led és édes sza va dat közelről 

         ¾   È     È  ½   ¾     ¾ 
   hallja, ho gyan szól…   
• Devecseri Gá bor for dí tá sa

FELADATOK

A szapphói strófa kép le te: 

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

Szerkezet: A–B–A forma 

kö nyör gő ima; je len (A) –  

el be szé lés; múlt (B) –  

kö nyör gő ima; je len (A).

2.   Aph ro di té a „ked ve sen mo soly gó”, „ara nyos 
is ten nő”. Min den élő fe lett ural ko dik, ki  - 
vé ve há rom is ten nőt: Pallasz Athé né,  
Ar te misz és Hesztia (a tűz hely is ten nő je)  
el len áll ha tal má nak. Aph ro di té aján dé koz -
za az em be rek nek a szép sé get és a sze re -
lem bol dog sá gát és gyöt rel mét.  

      A szö ve get foly tat va-ki egé szít ve mu tas -
sátok be az is ten nőt! 

himnusz: a görög hüm-
nosz szóból származik,  
jelentése dicsítő ének
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Alkaiosz 
 

Alkaiosz életművében elkülönítünk szerelmi és 
harci dalokat, himnuszokat. Népszerűségét a 
bordaloknak köszönheti: a bor, az ivás dicsére-
te, 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-társada-
lom azonosítására szolgál, de jelentheti az ember 
viharos tengeren hányódó hajójának képe magát 
az életet is, s gyakran visszatérő kép az iroda-
lomban s a művészetekben. 

A vers egyben képes beszéd, vagyis allegória 
is. Hiszen a tengeren, partoktól távol a nyílt ví-
zen hányódó, szakadt vitorlájú hajó már a kor-
társak szemében is többet jelentett, mint egy-
szerű kép. „Navigare necesse est, vivere non est 
necesse” ('Hajózni muszáj, élni nem') – mondták 
a görögök után a latinok. A sok-sok szigetből 
álló ország kereskedelemmel foglalkozó polgá-
rai számára a hajó és a tenger saját sorsuk alle-

góriája volt. Hatalmat és boldogságot hozhatott, de az állandó veszélyt, 
a küzdelmet, a halált is jelentette. A veszélyeztetettséget a mozgást jelen-
tő igék halmozásával érzékelteti Alkaiosz.  

A tehetetlen sodródás, a hajó fokozatos pusztulása tartalmilag fe-
nyegetővé teszi a képet. A vers töredékben maradt fenn, de a pillanat-
képben rögzített állapot jelzi, hogy nem egyszerűen egy tengeri vihar-
ban sodródó hajóról szól, hanem egy léthelyzetről.  

                                        100      A GÖRÖG IRODALOM

Az alkaioszi strófa kép le te: 
 
È ¾½ È ¾½ È ¾½ È È ¾½ È ¾ 
È ¾½ È ¾½ È ¾½ È È ¾½ È ¾ 
  È ¾½ È ¾½ È ¾½ È ¾ ½ È 
     ¾ È È ½  ¾ È È½  ¾ È½  ¾ È

Bor dal: Ivás köz be ni ének lés re szánt dal, mely a 
bor ivást ma gasz tal ja. Több nyi re csa pon gó gon -
do lat me net ben fe je zi ki a má mo ros han gu la tot.

toposz (görög, állandó hely): olyan közismert és 
általánosan alkalmazott költői kép, nyelvi fordulat 
vagy cselekményelem, amely hosszú időn keresz-
tül elevenen él az irodalmi hagyományban.  

allegória vagy képes beszéd: Valamilyen erköl-
csi kérdés vagy elvont fogalom megjelenítése 
vagy személyként történő ábrázolása. A mű egé-
szén végigvitt és részletezett metafora.

Lawrence Alma-Tadema: 
Szapphó és Alkaiosz 
(1881) 
Walters Art Museum,  
Baltimore

NT_0010_2_MOHA_Irodalom09_TK_03_2020_GL_tordelt5_kv__Aa_0625_20230216_MOHACSY_09_2.qxd  2023. 02. 16.  10:00  Page 100



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 ró la el ne ve zett al ka ioszi stró fa első há rom so ra emelkedő, a ne -
gye dik ereszkedő. A jam bust és a tro che ust spon de us he lyet te sít he ti. 

 
 
Anakreón 
 
A jó nok hal ha tat lan lí ri ku sa Anak re ón (Kr. e. ?572–
?487). Ő a pil la nat bol dog sá gá nak, az élet él ve zé sé nek, 
a bor má mo rá nak és a sze re lem gyö nyö ré nek a köl-
tője. A ránk ma radt tö re dé kek azt bi zo nyít ják, hogy 
csak nem tel jes ér dek te len ség gel né zett el a köz élet, a 
po li ti ka ese mé nyei fö lött. Köl té sze tét a köz vet len 
hang, a kön  nyed dal lam, a tré fás és me lan ko li kus böl -
csel ke dés, a já té kos ér zel mi te lí tett ség jel lem zi.  
    Egyik leg na gyobb él mé nye le he tett az öreg ség el -
le né re is fel-fel lob ba nó sze rel mi vágy, amely gyak ran hi á ba éget te szí -
vét. Ez a té má ja az En gem a Sze re lem… kez de tű tö re dé kes da lá nak is.  

 
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 elmúlás-
sal szembenéző ember életigenlését, az élet örömeit 
tartja fontosnak. Ezzel a verssel Anakreón először 
hirdette meg az alanyi költészet programját a kö-
zösségi költészettel szemben. Azért gyű lö li a há bo -
rút és a lélekölő vi a dalt, mert az élet szépségeitől 
foszt ja meg az em be re ket.➊ 
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➊   Anak re ón ha tá sa ve tek szik Szapp hó é val: 
az ún. „anak reó ni da lok” is me ret len szer -
zői év szá za do kon át is mét lik – gyak ran a 
nagy mes ter hez mél tó ügyes ség gel – 
örök éle tű té má it.

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

 

Engem a Szerelem… ■ Az idős em ber ben fel tá mad a sze re lem szen -
ve dé lye, de a lány, a lesz bo szi, a sze rel mes költő fe hér ha ját csú fol va- 
gú nyol va el sza lad, s in kább má sok ra kacsint. Az egyszeri esemény ál -
talános létállapot kifejezőjévé válik, s az öregség és a fiatalság szembe-
állítása egyértelműen elégikus hangulatú. Ezt az ellentétet alátámaszt-
ja a szerkezet is: a lírai én az első versszakban még cselekvő, a má- 
 sodikban már a passzív belenyugvás jellemzi. Az elfutó lányok szere-
peltetése pedig a lírai én magányosságát erősíti. 

Anak re ónt az élet rö vid sé ge – idős ko rá ban is – Aph ro di té és a mú -
zsák szép ado má nyai nak sze re te té re inti. 
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Töredék a halálról ■ Ezt a költeményét tartják az egyik legszebb al-
kotásának. Az öregség és a halál utáni lét a témája. Tárgyilagosan be-
mutatja, hogyan teszi tönkre a lírai én külsejét az öregedés, s hogyan 
okoz ez a lélekben félelmet. Időszembesítéssel zárul vers: az élet egészé-
nek 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 bo-
rozgatás 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.
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1.   Ta nul má nyoz zátok az al ka ioszi stró fát az aláb bi rész let alap ján! 

        ¾   ¾ ½ È  ¾½  ¾ ¾½È  È     ¾½ È  ¾ 
      Im már  a  szél  já rá sa  sem  ismerős, 

        ¾   ¾½ È ¾½  ¾  ¾½  È  È     ¾  ½ È    ¾ È  

      mert er re is hul lám he gye höm pö lyög, 

              È ¾½È ¾½ È ¾ ½ È ¾ ½È 
         amarra is, mi meg kö zé pen 

                 ¾   È  È ½   ¾  È È ½  ¾ È½ ¾ È 
            c sak vi te tünk a sö tét ha jó val. 

            • Trencsényi-Waldapfel Im re for dí tá sa 
 
2.   A bor dal a ma gyar köl té szet ben is ked velt 

mű faj. Né hány pél dát em lí tünk: 
        Ba las si Bá lint: Bor ivók nak va ló… 
      Köl csey Fe renc: Bor dal 

        Baj za Jó zsef: Bor ének 
      Vö rös mar ty Mi hály: Fó ti dal 

        Pe tő fi Sán dor: A bo ro zó 
      Ke res setek to váb bi mű ve ket! 
 
3.   Anak re ón aláb bi so ra i ban egy új faj ta vers láb, a ionikus a minore (jónikusz a minóre;  
      È È  ¾ ¾ ) a meg ha tá ro zó: 

      È È  ¾  ¾ ½  È  È    ¾    ¾ ½  È  È   ¾  ¾ ½  È   È    ¾    ¾ 
      A ha lán ték de res im már,  a haj őszül  ko po nyá mon 

       ÈÈ   ¾  ¾½È   È  ¾  ¾ ½ È È  ¾  ¾  ½  È   È  ¾   ¾ 
      fi a tal sá gom  el il lant,  fe ke téll nek fo ga im már. 

            • Radnóti Mik lós for dí tá sa  
 
      Cso ko nai Vi téz Mi hály (1773–1805) több ször hasz nál ja ezt a vers lá bat. Anakre oni da lok cím -

mel 21 da rab ból ál ló vers cik lust is írt. Mutassátok ki a cik lus né hány ver sén az an tik előd ha -
tá sát!

FELADATOK

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

AZ ATHÉNI DEMOKRÁCIA 
 
A görög történelem fénykora a Kr. e. 5. szá-
zad, ekkor vált Athén a görög városállamok 
vezetőjévé. Sikeresen állt ellen a perzsa hó -
dításnak, először Szalamisznál a tengeren 
(Kr. u. 480), majd következő évben szárazföl-
dön is megtörte Xerxész perzsa király hódító 
hadjáratát. Kr. u. 478-ban megszervezte az ún. 
déloszi szövetséget, melynek célja Athén ve-
zetésével a görög városállamok egységes ten-
geri szövetségbe történő tömörítése volt. 
      A polisz Periklész idején (Kr. e. 443–429) 
érte el fejlődésének csúcspontját: a Földközi-
tenger leghatalmasabb és leggazdagabb ál-
lamává vált. Olyan jólétet és annyi politikai 

szabadságot biztosított sza-
bad polgárai számára, mint 
egyetlen más korabeli állam 
sem.  
      A megvalósult demokrá-
cia pedig kibontakoztatta a 
nép alkotókészségét.  
      A perzsa betörések rom-
bolásai után újjáépült Athén 
nemcsak az ókor gyönyörű 
világvárosa, hanem a szelle-
mi élet központja is lett. Ek-
kor építették az Akropolisz 
hegyén ma is álló Parthenont, amely még 
romjaiban is lenyűgöző harmóniájával, ará -
nyaival és mértéktartó pompájával.

 

 
 
Az antik szín ház és szín ját szás 
 
A külső el len ség gel ví vott élet-ha lál harc s az 
az alapvető át ala ku lás, mely a Kr. e. 5. szá -
za dig a gö rög po li szok nagy ré szé ben a dé -
moszt, a pa rasz tok ból, ipa ro sok ból, kereske-
dőkből ál ló pol gár sá got se gí tet te ura lom ra, 
mély re ha tó vál to zá so kat idé zett elő az em be -
rek gon dol ko dá sá ban is. A gyor suló vi lág, a 
szem ben ál ló tár sa dal mi csoportok küzdel-
méből adó dó ös  sze üt kö zé sek so ro za ta tu da -
to sí tot ta az örö kös vál to zás gon do la tát, 
a biz ton ság, az ál lan dó ság  hi á nyá nak élmé-
nyét. Ebben a helyzetben egyénnek és kö-
zösségnek felelősséget kellett vállalni egy -
másért. Ez a  vi lág szem lé le ti fordulat is 
hoz zá já rult ah hoz, hogy a Kr. e. 5. szá zad -
ban a drá ma lett a gö rög iro da lom vezető 
műneme.

Ni ké, a győ ze lem is ten nő je temp lo ma  
Athén, Ak ro po lisz

Periklész  
Kr. e. 430 körüli 
mellszobrának ró-
mai kori másolata 
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DIONÜSZOSZ KULTUSZA 
 
A gö rög drá ma kialakulása val lá sos szer tar tá sok hoz, elsősorban Di o -
nü szosz ün ne pe i hez kap cso ló dik. A szőlőművelés, a bor és a má mor is -
te né nek egy év ben több vi dám-za jos ün ne pe is volt. A vá ro sok ban  

ja nu ár vé gén 50 if jú ból ál ló kó rus az is ten ol -
tá ra előtt kar da lo kat, dithüramboszokat 
adott elő. Ezek ben Di o nü szosz mi ti kus sor sát, 
tet te it, szen ve dé se it, ha lá lát és új já szü le té sét 
éne kel ték meg. 

 
 
A SZÍNJÁTSZÁS KEZDETEI 
 

                                        104      A GÖRÖG IRODALOM

 
Dithürambosz: lírai műfaj; ere de tileg Dio nü -
szosz ról szóló him nikus mű, amelyet fenséges, el-
ragadtatott hangulat, stílus és dallam jellemez.

Khorégosz festő: Vörös -
alakos kratér Dél-Itáliából  
Dionüszosz kísérőinek  
ábrázolásával  
(Kr. e. 390–380)  
Cleveland Museum of Art,  
Cleveland

kul tusz: val lá sos tisz te let, 
a val lá si szer tar tá sok ösz-
szessége; tágabb értelem-
ben: hó do lat, imá dat

■    „Sok vál to zá son ke resz tül a tra gé dia vé gül meg ál la po dott, 
mi kor meg kap ta ter mé sze té nek megfelelő alak ját a szí né -
szek szá má ban is. Ezt először Aisz khü losz emel te egyről 
kettőre, csök kent ve a kar sze re pét, és a pár be szé det ál lít va a 
kö zép pont ba; a há rom szí nészt és a dísz le te zést Szo phok -
lész ve zet te be” – ír ja Po é ti ká já ban Arisz to te lész.  

 
 Az első lé pés a „drá ma” fe lé va ló szí nű leg az volt, hogy 
a Di o nü szoszt megszemélyesítő karvezető ki vált a kó rus -
ból, az is ten ol tá rá hoz lép ve egy- e gy rész le tet el mon dott 
életéből, s er re a kar hó do ló ének kel vá la szolt. Az első 
„szí nész” fel lép te té se Theszpisz, a le gen dás at ti kai tragé-
diaköltő és szí nész ne vé hez fűződik. Később két, majd 
há rom szí nész je lent meg a szín pa don, s az ő pár be szé -

dük már bo nyo lult cse lek mény sor meg je le ní té sé re adott lehetőséget. 
    Meg vál to zott a drá ma tár gya is: Di o nü szosz he lyét elsősorban  
a tró jai, a mü ké néi s a thébai mon da kör tra gi kus sor sú hősei fog lal -
ták el. 
    Min den év már ci u sá ban–áp ri li sá ban ren dez ték meg a nagy Di o nü -
szosz-ün ne pet. A Dionüszia fény pont ja volt a drá mai ver seny. Ezen  
Kr. e. 534-től tragédiaköltők, 486-tól kezd ve pe dig komédiaköltők is 

részt vet tek. A ver se nye ket irá nyí tó arkhón (ál la mi tiszt-
viselő) há rom tragédiaköltőnek és öt komédiaszerzőnek 
adott ját szá si en ge délyt. (Később csak há rom ko mé dia 
ke rült színre.) A tra gé dia írók rend sze rint tet ra ló gi á val, a 
komédiaköltők egyes da ra bok kal pá lyáz tak.➊ A ver-
senygyőzelem nagy meg be csü lést, tisz te le tet, né ha po li -
ti kai tiszt sé get is szer zett a költőnek, a har ma dik hely 
azon ban a bu kás sal volt egyenlő. 

➊   A ver se nye ken tíz, elő re meg vá -
lasz tott bíró minde gyi ke fel ír ta az 
ál ta la meg ál la pí tott rang sort egy 
táb lá ra, s ezt be dob ta egy ur ná ba. 
Eb ből az ark hón ki hú zott öt táb lát, 
s en nek alap ján dön töt tek. A töb -
bi öt, ki nem hú zott „sza va zó la -
pot” figyel men kí vül hagy ták.
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Az ún. sza tír drá má ról vagy sza tír já ték ról alig tu dunk va la mit, ez 
egyi ke az an tik iro da lom tör té net nagy rej tel me i nek. A há rom tra gé di át 
követően ke rült szín re ez az ol dot tabb han gu la tú, kön  nye debb hang vé -
te lű mű faj. Min den bi zonnyal Di o nü szosz dicsőítését kel lett tar tal maz -
nia, bár az egyet len, tel jes ép ség ben ránk ma radt sza tír drá ma, Eu ri pi -
dész Küklópsz cí mű al ko tá sa nem a bor és a vi dám ság istenéről szól.  
A kar tag jai a Di o nü szosz kí sé re té be tar to zó, fé lig ál la ti kül se jű, kecs -
ke lá bú, ló far kú és ló fü lű sza tí rok – gö rö gö sen: szatüroszok – vol tak. 
 
 
A SZÍNHÁZ 
 
Mi vel az ün nep sé ge ken ha tal mas tö meg vett részt, a szín há zat is en nek 
megfelelően ala kí tot ták ki. Rend sze rint domb ol dal ra épí tett, fél kör ala -
kú, lépcsőzetesen emelkedő pad so ro kat ké pez tek ki a nézők szá má ra. 
Egy- e gy ilyen sza bad té ri szín ház oly kor 20–30 ezer em ber be fo ga dá sá -
ra vált al kal mas sá. A szín ház kö ze pét egy ke rek vagy fél kör ala kú tér -
ség fog lal ta el. Ez volt az orkhésztra („tánc tér”). Ide vo nult be a két rész -
re osz tott, 13–15 ta gú kó rus, s itt is tar tóz ko dott az előadás vé gé ig.  
A va la mi vel ma ga sabb szin ten levő „szín pad” elég kes keny volt, csak  
2-3 szereplő fért el raj ta. A szí né szek csak na gyon ke ve set mo zog tak, 
elsősorban vi tat koz tak, szó csa tát vív tak egy más sal. A szín pad mö gött 
később dí szes épü let állt (ki rá lyi pa lo ta vagy temp lom dísz le te), előtte 
pe dig osz lop sort ala kí tot tak ki.  
    A szín há zi előadások ko ra reg gel kezdődtek, és ter mé sze tes vi lá -
gí tás mel lett egész nap fo lya ma to san tar tot tak. A kö zön ség ép pen ezért 
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tet ra ló gia: ál ta lá ban 
négy önál ló rész ből ál ló 
mű; a drá ma ver se nye ken 
há rom tra gé dia és egy 
hoz zá juk kap cso ló dó  
sza tír já ték al kot ta

Az epidauroszi  
görög színház romjai  
(Kr. e. 4. század)
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evett és ivott az előadás alatt is.➊ A szín ház -
ba min den sza bad em ber el me he tett, de belé-
pődíjat kel lett fi zet ni. A sze gény pol gá rok -
nak az ál lam meg té rí tet te a jegy árát; ezt 
ne vez ték „nézőpénznek”.  

A szí né szek ál ar cot hord tak, hi szen a 
nagy tá vol ság mi att az arc já ték nak (mi mi ka) egyéb ként sem le he tett 
vol na sem mi funk  ció ja. A maszk lehetővé tet te, hogy a női sze re pe ket 
is fér fi ak alakítsák, s egy szí nész több sze re pet is vál lal ha tott. Az bi zo -
nyos nak tekinthető, hogy az ál arc ok ba nem tet tek hangerősítő töl csért; 
a szín há zak nak egyéb ként is kitűnő akusz ti ká juk volt. Az ál arcok erő-
sen egyé ní tet tek, a sze rep hez sza bot tak le het tek. A tra gi kus hősök (szí -
né szek) olyan ru hát vi sel tek, mint az athé ni ak, csak sok kal éke seb be -
ket. Jellemző le he tett a föl dig érő ru ha s az afölé öl tött kö peny; 
va la me lyik a kettő kö zül hos  szú uj jú volt. A szereplők bőrből ké szült 
sa rut (kothornosz) hord tak; ezt csak a későbbi év szá zad ok ban ma ga sí -
tot ták vas tag talp pal és sa rok kal. 
    A kó rus (kar), mely ének kel (kar dal), fu vo la kí sé ret re lej tett tánc -
lépé sek kel kí sér te és ma gya ráz ta a cse lek ményt (né ha ma ga is be le avat -
ko zott ab ba), mind vé gig je len volt a gö rög drá má ban. A kar dal ok és 
a di a ló gu sok vál ta ko zá sá ból épült fel min den szín pa di mű.

                                        106      A GÖRÖG SZÍNHÁZ

➊   A kö zön ség élénk érdeklődéssel kí sér te az elő-
adásokat, s vé le mé nyét azon nal és han go san ki 
is nyil vá ní tot ta: pis  sze gett, han go san be szél ge -
tett, sar ká val do bolt, gyü möl csö ket do bált a 
szín pad ra vagy tap solt.

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

 
Keresd meg a rajzon, hol táncolt a kar, hol játszottak a színészek és hol jelentek meg az isteneket 
alakító színészek?

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

FELADAT
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    Ma már nem le het pon to san re konst ru ál ni, mi lyen is le he tett egy-
 egy szín há zi előadás. An  nyi bi zo nyos, hogy rend kí vül ös  sze tett lát vá -
nyos sá got nyúj tott: ének, tánc, ze ne kí sé ret, sza va lat, dísz let együt te -
sen ha tott a nézőkre. A szín ház nyúj tot ta él mény ben a gö rö gök az 
„Is merd meg ön ma gad!” elv gya kor lá sá nak egyik leg fon to sabb for rá sát 
lát ták. 
    Ami a gö rög tra gi kus költészetből a vi lág iro da lom klas  szi kus ha gyo -
má nya i hoz tar to zik, az Athén ban Kr. e. az 5. szá zad ban jött lét re, és há -
rom nagy költő, Aisz khü losz (525–456), Szo -
phok lész (szofoklész; 496–406) és Eu ri pi dész 
(480–406) ne vé hez fűződik. E „tra gi kus tri -
ász hoz” kap cso ló dik időben az an tik gö rög 
ko mé dia leg na gyobb alak ja, Arisz to pha -
nész (arisztofanész; ?450– ?385).➊ 
   A görög drámák mindig vala-

milyen válságot, összeütközést, 
azaz drámai szituációt állítottak 
középpontjukba. Legtöbbször 
az isteni és emberi világrend 
konfliktusáról szólnak. A Kr. e. 
5. szá zad ban a tra gé dia bi zo -
nyult a leg al kal ma sabb nak a 
po lisz de mok rá cia er köl csi-tár sa -
dal mi prob lé má i nak fel ve té sé re. 
Az athé ni ál lam a szín pad köz -
vé le mény-for má ló sze re pét ha-
mar felismerte és használta.
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A klasszikus görög tragédia szerkezeti egységei 

A Kr. e. 5. szá zad közepétől kezd ve az ún. klas  szi kus at ti kai tra gé di ák a következő ha gyo má nyos 
szer ke ze ti egy sé gek re ta go lód tak: 

•    Az előadást a főhős mo no lóg ja vagy két szí nész di a ló gu sa nyi tot ta meg (prologosz).  
•    Ezt kö vet te a kar be vo nu lá sa, el he lyez ke dé se az orkhésztrán (vagy mel let te). 
•     Köz ben el hang zott az első kar dal, a parodosz. Min den későbbi kar dal nak sztaszimon (állva 

előadott dal) volt a ne ve (ek kor a kó rus már a he lyén van, ha nem is áll moz du lat la nul).  
•    Az epeiszodion a tra gé di á nak az a pár be szé des ré sze, amely két tel jes kar dal kö zött fog lal he -

lyet (a mo dern drá mák je le net nek ne ve zett ré szé vel ro kon).  
•    Az utol só sztaszimont követő dialogikus rész volt az exodosz (vég ki fej let, be fe je zés).  
•    Az exodoszt le zá ró, a mű ta nul sá ga it ös  sze fog la ló, rend sze rint va la mi lyen élet böl cses sé -

get meg fo gal ma zó rö vid kard alt, me lyet a kó rus el vo nu lás köz ben éne kelt, exodikonnak 
hív ták. 

•    A szereplőnek vagy szereplőknek a kar ral foly ta tott lí rai di a ló gu sa a kommosz (pa nasz dal).

konfliktus (latin) összeüt-
közés, ellentétes érdekek 
egymásnak feszülése 
 
isteni világrend: Az em-
beri lét legvégső erkölcsi 
parancsait ( pl. hagyo-
mány, istenek tisztelete, 
szülők tisztelete, halál és 
temetés, a lélek elenge-
dése) jelenti és foglalja 
össze. A kinyilatkoztató 
vallásokban mindez tör-
vényként fogalmazódik 
meg pl. Tízparancsolat. 
 
emberi világrend: egy 
adott társadalom jog- és 
szokásrendje

triász: háromtagú  
csoport

➊ Cím sze rint 525 tra gé di á ról van tu do má sunk. 
Ránk azon ban mind össze 34 da rab ma radt.

Bertel Thorvaldsen: Melpomené, a tragédia és 
Thália, a komédia múzsája (1843) 
Thorvaldsens Museum, Koppenhága
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A dráma műneme 
 
A drá ma a lí ra és az epi ka mel lett az iro da lom har ma -
dik műneme. A drá mai mű cselekmény sort áb rá zol 
– te hát a kül vi lág az áb rá zo lás tár gya –, de az ese mé -
nye ket, a szereplők jel le mét, gon do la ta it, egy más hoz 
va ló vi szo nyát az ala kok párbeszédeiből, di a ló gu sa i ból, 
magán beszédeiből, mo no lóg ja i ból és tetteiből is mer jük 
meg (szem ben az epi kai mű vek kel, ame lyek ben az el-
beszélő szövegből de rül ki a tör té net). A drá mai cse -
lek mény je len időben előttünk bon ta ko zik ki az alap -
szi tu á ci ó ból, amely a szereplők egy más hoz va ló 

vi szo nyát, tö rek vé sei ket, ma ga tar tá su kat meg ha tá roz za. Ez a drá mai 
hely zet a hőst vagy hősöket ak ci ó ra, drá mai harc ra kész te ti. A drá ma 
rend sze rint sors for du la tot be mu ta tó mű, cse lek mé nye – ter je del mi okok 
mi att – is sű rí tett. Gyak ran a szem ben ál ló erők, egy más tól eltérő em be ri 
ma ga tar tá sok ki éle zett ös  sze üt kö zé se, konflik tu sa áll a kö zép pont já -
ban. A drá mai mű sa já tos sá ga i ból kö vet ke zik, hogy nyel ve sok kal tö mö -
rebb, erőteljesebb, mint például az epi kus alkotások nyel ve. 
 
 
DRÁMA ÉS SZÍNJÁTSZÁS 
 
A drá mai mű ere de ti leg – s bi zo nyos kivételektől el te kint ve ma is – 
szín pad ra szánt al ko tás. 

A drá mai művekből hi ány zik a tárgy leírás, a táj- és kör nye zet rajz, 
a külső jel lemzés (leg fel jebb rö vid szerzői uta sí tás for má já ban  
ta lál ha tó meg). Mind eze ket a dísz le tek, a kel lé kek és a szín pa don 

lát ha tó szí né szek pó tol ják.  
A drá mai mű vek meg je le níté -
sében a leg na gyobb sze rep hez 
a  szín ját szás jut. A drá mai  
al ko tás szín pa di ér tel me zé se a   
rendező el gondo lá sai alap ján  
a szí né szi ala kí tás ban va ló sul 
meg. A szí né szi ak ció (cse lek -
vés, moz gás, gesz tus és mi mi ka 
együt te se) és dik ció (a szí nész 
be szé de, a hely zet nek és a  
meg for mált alak nak megfele- 
lően el mon dott drá mai szö veg) 
a meg je le ní tés legfőbb esz -
kö zei.

                                        108      A GÖRÖG IRODALOM

Az ókori mintára épült  
Teatro Olimpico Vicenzá-
ban, Andrea Palladio  
alkotása (1580–1585) 

Az antik drámák szerkezetében a hely, az 
idő, a cselekmény hármas egysége érvé-
nyesül. A színhely mindig egyetlen tér, a 
valóságos tettek máshol játszódnak, ezek-
ről az őr vagy hírnök számol be a nézők-
nek. A cselekmény egyetlen eseménysort 
mutat be, egyenes vonalú, s az esemé-
nyek néhány óra alatt játszódnak. Ezeket 
a dramaturgiai elveket először Arisztote-
lész rögzítette Poétika című munkájában.
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A TRAGÉDIA 
 
A drá ma egyik mű fa ja a tra gé dia. Ural ko -
dó esz té ti kai minősége a tra gi kum. A cse -
lek mény szint jén ez a kiemelkedő hős vagy 
hősök ha lá lá ban vagy lel ki ös  sze om lá sá ban 
nyil vá nul meg. A tra gi kus hős több nyi re a kor szak ban ál ta lá no san  
el is mert, po zi tív er köl csi ér té ke ket kép vi sel, cél ja i ért vál lal ja a har cot, 
s az ellenerőkkel va ló küz de lem ben bu kik el. Bu ká sa a fé le lem és együtt -
ér zés ér zel me it vált ja ki a nézőből, ol va só ból, s megerősíti a hős ál tal 
kép vi selt ér té kek tisz te le tét. Van nak ne ga tív vagy té ves cé lo kért küzdő, 
sőt er köl csi ér te lem ben ki fo gá sol ha tó drá mai hősök is. Bu ká suk még is 
tra gi kus ha tá sú, mert nagy for má tu mú em ber pusz tu lá sa min dig az  
ér ték vesz te ség ér ze tét kel ti.
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A tragikum olyan ér ték szer ke zet, mely ben hir te len 
nagy ér ték vesz te ség, ér ték pusz tu lás kö vet ke zik be. 

A budapesti Népszínház, 
Ferdinand Fellner és  
Hermann Helmer  
alkotása (1875), 1908 és 
1965 között a Nemzeti 
Színház otthona

S

A 90 esztendőt meg ért, bol dog éle -
tű Szo phok lész (Kr. e. 496–406) 
mun kás sá gá ban ér te el a gö rög tra -
gé dia köl té szet fejlődésének tető-
pontját. Po é ti ká já ban Arisz to te lész 
az ő tra gé di á it tart ja a mű faj min ta -
kép ének, a leg több ször az ő mű ve i -
re hi vat ko zik.  
      Szo phok lész lép te tett fel először 
há rom szí nészt, ő ve zet te be a dísz -
le te zést, s a kó rus tag ja i nak a szá mát 
12-ről 15-re emel te. 

Több mint 120 da ra bot írt. 24 győ-
zelmet ara tott a ver se nye ken – töb -
bet, mint bár mely más gö rög drá -
maíró –, a ve re sé get jelentő har- 
ma dik hely re pe dig so ha sem ke rült. 
Ránk ma radt hét tra gé di á ja kö zül 
há rom a tró jai, há rom a thébai 
mondakörből me rí ti té má ját, egy 
pe dig Héraklészról szól.

Szophoklész római kori mellszobra 
Galleria degli Uffizi, Firenze
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A THÉBAI MONDAKÖR➊ 
 
Laiosz (lájosz), Lab da kosz fia, Théba ki rá lya fe -
le sé gé vel, Iokasztéval (iokaszté) hos  szú ide ig 
ön meg tar tóz ta tó mó don élt, mert az a bor- 
  zal mas jós lat ne he ze dett a ki rá lyi pár ra, hogy 
Laiosz születendő fia meg fog ja öl ni ap ját, és 
any ját ve szi el fe le sé gül. Egy szer – a bor má -
mo rá ban – a ki rály még is meg szeg te a ma gá -
ra vál lalt meg tar tóz ta tást, és fia szü le tett.  
A csecsemő bo ká ját át szú rat ta – in nen a ne ve: 
Oidipusz (ojdipusz), „da gadt lá bú” –, és ki té -
tet te a Kithairón he gyé re, hogy el pusz tul jon. 
A pa rancs vég re haj tá sá val meg bí zott szol gá -
nak azon ban meg esett a szí ve a gyer me ken, 
s egy pász tor nak ad ta át. Ez el vit te Ko rin thosz -
ba, Polübosz ki rály hoz, aki – gyer mek te len lé -
vén – sa ját ja ként ne vel te fel. 
      If jú ko rá ban egy la ko mán va la ki „cse rélt 
gyer mek nek”, fat  tyú nak ne vez te Oidipuszt.  
A sér tés nyug ta la ní tot ta, s Del phoi jós he lyén 
kért fel vi lá go sí tást szár ma zá sa felől. Apollón-
tól ugyan azt a jós la tot kap ta, mint egy kor ap -
ja, Laiosz. 
      Hogy e ször nyű jós lat be kö vet ke zé sét 
meg aka dá lyoz za, nem tért vis  sza Ko rin thosz -
ba, mert még min dig Polüboszt s en nek fe le -
sé gét hit te szü le i nek. A Théba fe lé vezető 
úton ide ge nek kel ta lál ko zott. A ke reszt út nál 
vi ta és ve sze ke dés tá madt kö zöt tük, s Oidi-
pusz ek kor tud tán kí vül, önvédelemből meg -

öl te ap ját s en nek kí sé re tét egyet len szol ga ki -
vé te lé vel. Így tel je se dett be a jós lat egyik fe le. 
      Mi kor Théba fa lai alá ért, a vá rost ép pen a 
Szphinx (szfinx), az orosz lán tes tű, le ány ar cú, 
ma dár szár nyú emberevő ször nye teg tar tot ta 
ret te gés ben. Em ber ál do za tot kö ve telt a vá ros -
tól ma gá nak mind ad dig, míg va la ki meg nem 
old ja ta lá nyos kér dé sét: mi az, ami reg gel 
négy lá bon, dél ben két lá bon, es te pe dig há -
rom lá bon jár? Az is me ret len jö ve vény meg ol -
dot ta a feladványt. Ez az em ber, hi szen mint 
kis gyer mek négy kéz láb má szik, éle té nek de -
lén két lá bon jár, az öreg kor al ko nyán a bot ra 
mint har ma dik láb ra tá masz ko dik. A Szphinx 
szé gye né ben egy mély sé ges sza ka dék ba ve -
tet te ma gát, Oidipusz pe dig ju tal mul el nyer te 
az öz vegy ki rály né ke zét s a vá ros trón ját.  
(Laiosz ha lá la után Kreón volt a ki rály.) Be tel je -
se dett te hát a vég zet: megint csak vét le nül, 
tud tán kí vül édes any já nak lett a fér je. 
      Oidipusz, mit sem sejt ve a kettős bűnről, 
békében és igaz sá go san ural ko dott Théba-
ban. A vérfertőző há zas ság ból két fia, Polünei-
kész és Eteoklész, s két le á nya, An ti go né és Isz-
méné szü le tett. Egy szer azon ban pusz tí tó 
dög vész dü hön gött a vá ros ban. Ez a del phoi 
jós lat sze rint mind ad dig nem ér vé get, míg  
Laiosz ki rály gyil ko sa el nem nye ri mél tó bün -
te té sét. Oidipusz min den re kiterjedő, eré lyes 
nyo mo zás ba kez dett, s ép pen a gyil kos után 
va ló ku ta tás köz ben de rült fény min den re.  
Iokaszté ön ke zé vel ve tett vé get éle té nek,  
Oidipusz pe dig meg va kí tot ta ön ma gát. Fi a i ra, 
akik el le ne for dul tak, a test vér vi szály át kát 
mond ta ki, s hű sé ges le á nya, An ti go né kí sé re -
té ben út ra kelt. Az Athén mel let ti Kolónosz-
ban ta lált me ne dé ket, s itt fe jez te be éle tét. 

Oi di pusz és a Szphinx  
At ti kai vá za kép (Kr. e. 5. század) 
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➊ Szophoklész An ti go né és Oidipusz király  cí mű tra gé -
di á i a thébai mon da kör höz kap cso ló dnak. A ko ra be li 
néző is mer te a mí toszt, a mai ol va só nak vi szont, 
hogy va ló ban meg ért se a drámákat, az előzmények-
re va ló gya ko ri cél zá so kat, mindenekelőtt a Labda-
kidák vég zet súj tot ta csa lád já nak tör té ne té vel kell 
meg is mer ked nie.
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AZ AN TIK DRÁ MA JEL LEG ZE TES VO NÁ SAI 
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      Oidipusz két fia, mi u tán rá juk szállt a ki -
rály ság, bé ké sen meg egyez tek, hogy fel vált -
va fog nak ural kod ni. Azt re mél ték, hogy így 
meg tö rik az apai át kot, s el ke rül he tik a test -
vér vi szályt. Eteoklész azon ban meg szeg te a 
szerződést, s báty ját örök re szám űz te ha zá já -
ból. Polüneikész az argoszi ki rály hoz me ne -
kült. Fe le sé gül vet te annak le á nyát, s apó sa 

meg ígér te, hogy vis  sza se gí ti trón já ra. Hét ve -
zér in dult ha tal mas se reg gel Théba hét ka pu -
ja el len. Az el ke se re dett küz de lem ben a thé-
baiak győztek, a két test vér pe dig egy más 
kezétől esett el. A ki rá lyi ha tal mat Kreón, a 
volt ki rály né, Iokaszté test vé re vet te át. Itt 
kezdődik az An ti go né cí mű tra gé dia cse lek -
mé nye.

Antigoné

Szophoklész tragédiájának első el ol va sá sa köz ben is 
fel tű nik, hogy az ese mé nyek szín he lye egyet len tér. 
Amit lát ni le het, Thébában, a ki rá lyi pa lo ta előtt tör -
té nik. Az egy re fe szül teb bé vá ló konflik tus itt szen -
ve dé lyes vi ták, szó csa ták for má já ban va ló sul meg.  
A va ló sá gos tet tek, az ös  sze üt kö zé sek (például An ti -
go né el te meti Polüneikészt, az őrök rá ro han nak és 
el fog ják, Haimón a szik la sír ban meg akar ja öl ni ap -
ját, és ön gyil kos lesz) nem a szín pa don zaj la nak le. 
Ezekről az őr, il let ve a hír nö kök elbeszéléséből ér te -
sü lünk. A tra gé dia időtartama csu pán né hány óra. 

A kó rus (kar), mely ének kel (kar dal), eset leg 
tánc cal kí sér te és ma gya ráz ta a cse lek ményt, el vá -
laszt ha tat lan a gö rög drá má tól. Fon tos sze re pe 
volt a karnak a tra gé di ák (drá mai mű vek) szer ke ze -
ti ta go lá sá ban: a mai je le ne tek nek, fel vo ná sok nak 
megfelelő ré sze ket vá lasz tot ta el egy más tól.➊ 
    Az An ti go né ban az egyes kar dal ok nem csak el vá -
laszt ják, ha nem össze is kap csol ják az egy más után 
következő pár be szé des je le ne te ket. A legelső kar ének például uj jon gó 
him nusz, a győzelem nap já nak kö szön té se, hi szen éj sza ka el me ne kült a 
Thébát ost rom ló se reg; a kar fel idé zi a csa ta egyes rész le te it. A kar dal el -
len té tes ér zel mi tar ta lom mal kap cso ló dik a megelőző prologoszhoz. 
Ugyan ar ra az ost rom ra utal, mely a vá ros nak ugyan sza bad sá got, An ti -
go né nak és Iszménének vi szont vég te len szo mo rú sá got ho zott, hi szen 
mind két test vér ük meg halt a csa tá ban. 
    A kar meg te rem ti az ös  sze füg gést is a prologosz és az 1. je le net kö -
zött. Meg tud juk, hogy a vé nek ta ná csát az új ki rály hí vat ta össze, s már 

 
Az ún. konf lik tu sos drá ma kö zép pont já -
ban a ki bé kít he tet le nül szem ben ál ló erők 
egyet len ös  sze üt kö zé se áll, mely el ke rül he -
tet le nül ve zet a tra gi kus hős bu ká sá ig. Az 
alap konf lik tus oka már a da rab leg ele jén 
kör vo na la zó dik, s az ese mé nyek sa ját bel ső 
lo gi ká juk sze rint ha lad nak a vég ki fej let fe lé.

➊   A kó rus je len tő sé gé ről, sze re pé ről Arisz -
to te lész ezt írja Po é ti ka című mű vé ben:  

      „A kar nak min tegy a szí né szek egyi ké nek 
sze re pét kell be töl te nie és együtt mű köd -
nie a já ték egész me ne té vel – nem úgy, 
mint Eu ri pidész nél, ha nem úgy, mint Szo -
phok lész nél. A leg több köl tő nél az éne kelt 
ré szek nek nincs több kap cso la tuk a tör té -
net tel, mint akár egy má sik tra gé di á val; 
ezért az után be tét da lo kat éne kel nek.”
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kö ze le dik is Kreón. A töb bi kar dal nak is ugyan ilyen kettős – el vá lasz -
tó és összekötő – funk ci ó ja van, s egy ben át me ne ti meg nyug vást is 
je lent a fel zak la tott lel kű nézők szá má ra. A karvezető részt is ve het a 
cse lek ményben. Teiresziász jós la ta után például nagy sze re pe van ab ban, 
hogy Kreón meg vál toz tat ja ko ráb bi dön té sét. 
    Észrevehető kü lönb ség van a di a ló gu sok és a kar dal ok ver se lé se, 
nyel ve, stí lu sa kö zött. A di a ló gu sok ha tos jam bi kus so rok ból áll -
nak, s a har ma dik láb ban – a gö rög ere de ti ben – leg több ször sor met szet 
(ce zú ra) ta lál ha tó: È ¾½ È ¾ ½ È½½  ¾ ½ È ¾ ½ È ¾½ È ¾ . 
    A rö vid szó tag he lyett hos  szú is előfordulhat (te hát jam bus he lyett 
spon de us). A di a ló gu so kat Szo phok lész at ti kai nyelv já rás ban ír ta. 
 

È  ¾½ È  ¾½È ¾½È  ¾½ ¾ ¾½ È  ¾ 
Apám, ti ed va gyok, te tű zöl célt elém, 
  È ¾½ È ¾½ È  ¾½ È ¾½  ¾  ¾½È   ¾È 
S ta ná csa id kö vet ni min dig kész va gyok. 
• Trencsényi-Waldapfel Im re for dí tá sa 
 

 È  ¾½ È  ¾½ È  ¾½  È     ¾ ½  È  ¾½ È  ¾È 
Atyám, ti éd va gyok. Te szab sz utat ne kem: 
 ¾  ¾ ½ È  ¾ ½ È ¾½ È  ¾½  ¾  ¾ ½ È  ¾ 
meg szív le lem, ha jó ta nác  csal gaz da gítsz. 
• Mé szöly Dezső for dí tá sa 

 

A jam bi kus vers kö ze lebb áll az élő-
beszédhez, s kön  nyebb szín pa don sza -
val ni.➋ 

A kar dal ok vers mér té ke a leg na -
gyobb vál to za tos sá got mu tat ja. Sza bá -
lyos és „sza bály ta lan”, rö vid és hos  szú 
so rok a legkülönbözőbb kom bi ná ciók -
ban for dul hat nak elő. Az ed dig ta nult 
vers lá bak kö zül va la men  nyit meg ta lál -
hat juk az ere de ti leg dór di a lek tus ban 
írt kar dalok szö ve gé ben. 

 
 
AZ ANTIGONÉ SZERKEZETE 
 
Szo phok lész nagy mű vé sze a tra gé dia szer ke sztésének: már az előszó-
ban tudjuk, a konfliktus elkerülhetetlen. A bonyodalom kitérők nélkül 
vezet a végkifejletig, Az író művészi tudatossága a konfliktus és a jel-
lemek megalkotásában mutatkozik meg. 
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➋  „A pár be széd meg je le né sé vel maga a ter mé szet ta lál ta 
meg a meg fe le lő vers mér té ket, mi vel a met ru mok kö zül 
az iam bosz be szél he tő leg job ban.”  

      • Arisz to te lész

A kardalok ked velt met ruma 
a io ni cus a maio re (jó ni kusz a ma jóre):  ¾  ¾ È È ;  
a ioni cus a mi no re: È È  ¾  ¾ ;  
a cho riam bus:  ¾ È È  ¾.
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A DRÁ MAI KÜZDELEM ÉS A JEL LE MEK 
 
Szo phok lész An ti go né ja az eu ró pai drá ma egy sa já tos tí pu sát kép vi se li. 
Ez a tra gé dia egyet len konflik tus kö ré épül: két, egy más el len fe szülő 
aka rat össze üt kö zé sét áb rá zol ja. 
    A főhős rend sze rint olyan er köl csi el ve ket kép vi sel, ame lyek nek 
igaz sá gát az adott kor ban min den ki el is me ri, sen ki sem von ja két ség be. 
    A főhős – egyé ni sor sá tól füg get le nül – 
ál ta lá ban el éri, amit akar. Az el len fél ál tal lét -
re ho zott szi tu á ció meg szű nik, s ez után hely -
re áll az er köl csi vi lág rend. 
    A drá mai küz de lem ben a különböző sze-
replők, jel le mek egy más tól eltérő mó don vi -
sel ked nek. A drá mai cse lek mény ar ra kény -
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Szerkezeti egységek  
PROLOGOSZ (1–99. sor) – ex po zí ció: An ti go né, Iszméné. 
PARODOSZ (100–161. sor): „Fénylő Hé li osz, ily szé pen…” – a kó rus di a dal mi éne ke, a győzelem 
nap já nak üd vöz lé se. 
 
1. EPEISZODION (162–331. sor) – a bo nyo da lom kez de te: Kreón, az őr. 
1. SZTASZIMON (332–375. sor): „Sok van, mi cso dá la tos…” – a kó rus az em ber titokzatos-félel-

mes-csodálatos ha tal má ról éne kel. 
 

2. EPEISZODION (376–581. sor) – a drá mai küzdelem fo ko zó dá sa: Kreón, az őr, An ti go né, Isz-
méné. 

2. SZTASZIMON (582–625. sor): „Bol do gok, ki ket nem lá to gat meg éle tük ben sors csa pás…” – az 
em be ri sors tö ré keny sé ge, bi zony ta lan sá ga a kar ének té má ja. 

 

3. EPEISZODION (626–780. sor) – késleltető moz za nat: Kreón, Haimón. 
3. SZTASZIMON (781–800. sor): „Erósz, te legyőzhetetlen…” – a sze re lem min dent legyőző ha tal -

má ról szól a kardal. 
 

4. EPEISZODION (801–943. sor) – a drá mai fe szült ség fo ko zó dá sa. En nek az epeiszodionnak 
nagy ré szét a kommosz (806–882. sor) te szi ki: a kar és An ti go né kö zös pa nasz da la. 

4. SZTASZIMON (944–987. sor): „Tűr te a szépalakú Da naé is…” – a kar An ti go né sor sá tól meg hat va 
más hősök és hősnők ha son ló szenvedéseiről em lé ke zik meg. 

 

5. EPEISZODION (988–1114. sor) – a drá mai fe szült ség tetőpontja (krí zis): Kreón, Teiresziász, kar-
vezető. 

5. SZTASZIMON (1115–1154. sor): „Sok ne vű is ten, Kadmosz dicső uno ká ja…” – a kó rus bi za kod va 
Théba védőistenéhez, Bak khosz hoz (Di o nü szosz) for dul se gít sé gért. 

 
EXODOSZ (1155–1347. sor) – vég ki fej let, ka taszt ró fa: első hír nök, má so dik hír nök, karvezető,  
     Eu rü di ké, Kreón. – Kommosz (1261–1347. sor): Kreón és a karvezető pa nasz da la. 
EXODIKON (1348–1353. sor): „Bölcs be lá tás töb bet ér…”

 
Drá mai szi tu á ció ak kor ke let ke zik, ami kor az  
el len fél meg aka dá lyoz za a fő hős ál tal kép viselt  
el vek ér vé nye sü lé sét. A két el len té tes aka rat egy -
más el le ni tett so ro za ta a drá mai küzdelem. A mű 
minde gyik je le ne te köz vet le nül vagy köz vet ve e 
két aka rat va la me lyi ké nek a meg nyil vá nu lá sa.
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sze rí ti a nézőt, hogy vá las  szon a szín pa don fel kí nált ma ga tar tás for -
mák kö zül. A szerző szin te su gal maz za a nézők szá má ra a he lyes dön -
tést az ál tal, hogy az egyik szereplőt vagy a szereplők egyik cso port ját 
von zóbb nak, ro kon szen ve sebb nek raj zol ja meg, a má sik szereplőt, il let -
ve cso por tot ta szí tó nak, megvetendőnek tün te ti fel. Ez a szerzői  
ál lás fog la lás azon ban nem min dig egy ér tel mű, és nem men ti fel a nézőt 
a dön tés felelőssége alól. 
 
 
EX PO ZÍ CIÓ 
 

Prológus (előhang) al kot ja az ex po -
zí ci ót. Itt je le nik meg a drá mai szi -
tu á ció. Két tör vény áll egy más sal 
szem ben. Az is te nek ősi, írat lan 
tör vé nye (a ha lot tat min den kép -
pen el kell te met ni), más szó val a 
lel ki is me ret és az em ber ség pa ran -
csa – s ez zel szem ben a ki rá lyi tör -
vény: Polüneikészt, mi vel Kreón 
sze rint ha za áru ló (a néző sze mé -
ben nem fel tét len az), sem el te -

met ni, sem meg si rat ni nem sza bad, a pa rancs megszegőjére pe dig a 
meg kö ve zés ha lál bün te té se vár.➊ Eb ben a jel lem pró bá ló hely zet ben 
más kép pen dönt An ti go né, s más kép pen Iszméné. An ti go né lel ki is me -
re te sza vá ra hall gat, Iszméné azon ban ös  sze rop pan, és nem mer Kreón 
ti lal má val szem be száll ni. 
    An ti go né nem tud él ni a Kreón pa ran csa ál tal te rem tett hely zet ben, 
Iszméné azon ban el fo gad ja ezt. Az ő jel le me nem drá mai jel lem. Szá -

má ra fon to sabb sa ját éle te, sa ját 
bol do gu lá sa, mint az ál ta la is el is -
mert er köl csi kö te les ség vég re haj -
tá sa. Ugyan ilyen szereplő az őr is. 
Tud ja, hogy a ha lot ta kat min den -
kép pen el kell te met ni, de még 
Iszménénél is job ban fél ti sa ját 
életét. 

An ti go né ha bo zás nél kül dönt, 
s ön tu da to san megy „szép ha lá la” 
fe lé. De van ben ne va la mi em be -
ren tú li erő, em ber fe let ti szen ve -
dély is, mely meg bor zon gat ja a né-
zőt.

                                        114      A GÖRÖG IRODALOM

 
Az expozíció a drá mai mű nek az a be ve ze tő ré sze, mely meg -
is mer tet az előz mé nyek kel, s be mu tat ja a ki in du ló hely ze tet. 

➊ A görög elképzelés szerint a hübrisz (’elbizakodottság, gőg’) 
az ember mértéktelen és bűnös önteltsége, mely  
elvakultságában túlteszi magát az istenség által megszabott 
korlátokon, s ezért a Sors lesújt rá. Erkölcsileg a legnagyobb 
bűnt jelentette. Kreón döntése hübrisz, mert felülbírálta a holtak 
eltemetésének isteni parancsát. 

Attikai feketealakos terra-
kottat tábla halottsiratás 
ábrázolásával  
(Kr. e. 520–510) 
Metropolitan Museum  
of Art, New York 
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BONYODALOM 
 
Az 1. jelenet a tra gi kus küz de lem, a bo nyo -
da lom kez de te, s ez a je le net Kreón jel le mé -
be vi lá gít be. Az új ki rály ter je del mes trón be -
széd ében ös  sze fog lal ja prog ram ját, ural ko dá si 
cél ját és mód sze re it: a vá ros üd vé nek min de -
nek elé he lye zé sét, a bé ke hely re ál lí tá sát s a kí -
mé let len meg tor lást el len sé ge i vel szem ben. 
    Kreón a ha ta lom tól meg ré sze ged ve 
(„Rám szállt min den ha tal muk és enyém a trón”) fö lé nye sen be szél, mint -
ha min den mon da ta meg fel leb bez he tet len igaz ság vol na. Ural ko dá si el -
ve i vel még egyet is le het ér te ni, bár a nézőt za var ja a túl zott ma ga biz -
tos ság, sze mé lyé nek előtérbe ál lí tá sa s az, hogy csöp pet sem ké tel ke dik 
ön ma gá ban („Ha zán kat ily el vek kel én nag  gyá te szem”). 
    Ha tal má nak és sa ját böl cses sé gé nek tu da tá ban ki ad ja legelső ren de -
le tét, „tör vé nyét”: Polüneikészt nem sza bad el te met ni. S ettől kezd ve még 
fur csább szín ben tű nik fel. Nem csak azért, mert ren de le te szem ben áll 
az is te ni tör vé nyek kel, ha nem azért is, mert ez nem szol gál ja, nem szol -
gál hat ja a vá ros ér de ke it, „nag  gyá té te lét”. Ez nem anar chi át megszünte-
tő, „városrendező” tör vény: nem böl cses sé gét, ural ko dói ké pes sé ge it bi -
zo nyít ja, csu pán ha tal mát fi tog tat ja ve le. El vei és tet tei kö zött mély 
sza ka dék tá tong. 
    S szin te még el sem hang zot tak Kreón utol só sza vai, nyom ban ki -
de rül, hogy ha tal ma is kor lá to zott. Az őr je len ti, hogy legelső ren de le -
tét már meg is szeg ték. 
    Kreón lel ké ben felerősödnek az in du la tok. Ha ta lom vá gya és meg -
csor bí tott te kin té lye, ural ko dói gőgje és sér tett hi ú sá ga küzd egy más -
sal, s ez az alig pa lás tolt belső harc bos  szú ra sar kall ja. Ar ra gon dol, hogy 
va la mi lyen lá za dó, fel bé relt vakmerő fér fi te met te el Polüneikészt. 
    Az ol va sók, a nézők tud ják, amit a szín pa di szereplők még nem sejt -
het nek, hogy An ti go né te met te el test vér báty ját, s ezért fe szült fi gye -
lem mel kí sé rik az ese mé nyek fejlődését. 
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1.  Ál lít sátok szem be An ti go né és Iszméné ér ve it! Me lyi kük a meg győ zőbb? Miért? 
2.  Ho gyan ítél het jük meg Iszménét? Meg ért het jük-e vagy egyet ért he tünk-e  ve le? 
3.  Mi fé le ér zel mek je len nek meg a di a ló gus ban a két test vér kö zött (test vé ri sze re tet, fél tő  

ag go da lom, szá na lom, fel há bo ro dás, fé le lem, gyű lö let stb.)? Hoz zatok szö veg pél dá kat ar -
ra, ho gyan vál to zik meg a két sze rep lő vi szo nya egy más iránt!  

4.  Gondolkodjatok el azon, mi ért ne ve zi kö ze li pusz tu lá sát An ti go né „szép ha lál nak”?

FELADATOK

A bo nyo da lom a drá mai mű vek nek az a ré sze, 
mely ben meg in dul és ki bon ta ko zik az alap szi tuá -
ci ó ból kö vet ke ző ese mény sor. Ha a cse lek mény 
konf lik tus ra épül, egy re ki é le zet teb bé vá lik a drá -
mai küzdelem, a két egy más sal szem ben álló tö -
rek vés harca. Az ese mé nyek so rá ban bon ta ko zik ki 
a sze rep lők jel le me és kap cso lat rend sze re.
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    Igen fon tos moz za nat eb ben a je le net ben a kar, a ki rá lyi ta ná csot 
képviselő thébai vé nek, il let ve az ő ne vük ben meg szó la ló karvezető 
ma ga tar tá sa. A Kreón ál tal re mélt ünneplő lel ke se dés he lyett a trón-
 be széd re a vé nek rej tett vo na ko dá sa, hú zó do zá sa a vá lasz. Vis  sza ri ad -

nak a nyílt beszédtől, igye kez nek a felelős-
séget „if jabb vál lak ra” há rí ta ni. S mi kor a 
karvezető is te nek köz be avat ko zá sá ra gya -
nak szik, a fel in ge relt ki rály sér te ge ti, bal gá -
nak ne ve zi őt.➊

                                        116      A GÖRÖG IRODALOM

➊   „A sa ját aka ra tá ban és ural ko dói gőg jé ben vak 
Kre ón már most kez di el vesz te ni tá ma sza it, mind -
in kább egye dül küzd, akár csak An ti go né.”  

      • Fa lus Ró bert

„SOK VAN, MI CSO DÁ LA TOS…” 
 
Az 1. kardal Szo phok lész egyik leg szebb s leg -
hí re sebb drámarészlete. Az em ber ti tok za tos 
ha tal má ról el mél ke dik. Cso dá la tos➋  az em -
ber, mert „ésszel él”: is te ni ké pes sé gei  vel át kel 
a vi ha ros ten ge ren, ter més re kény sze rí ti a föl -
det, ural ko dik a mély ség és a ma gas ság ál la -
tai fö lött. Övé „a szél lel versengő gon do lat”,  
a be széd, s leg ma gasz to sabb tu do má nya: 
„városrendező” tör vé nyek al ko tá sa. A 3. stró fa 
vé ge em lí ti a ha lált, az egyet len dol got, mely 
az istenektől meg kü lön böz te ti. 
      Az em be ri sors nagy sá gá nak és kor lá to -
zott sá gá nak ér zel mi fe szült sé ge ad ja a kar dal 

KONFLIKTUS 
 
A 2. jelenetben ke rül egy más sal szem be és csap ös  sze köz vet le nül a két 
főszereplő. Az őr fecsegő előadása, mely hit vány sá gát új vo ná sok kal 
egé szí ti ki, né hány pil la na tig még kés lel te ti a konflik tus ki rob ba ná sát. 
    Kreón meg kí sér li men te ni meg csor bí tott te kin té lyét. Ab ban re -
mény ke dik, hogy a le ány ta gad ni fog ja tet tét, vagy pe dig nem is tu dott 
a ti la lom ról. An ti go né azon ban csen des sza va i val rá cá fol er re: „El vál la -
lom s ta gad ni nem fo gom so ha.” – An ti go né úgy vi sel ke dik, ahogy a pro-

 
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? 

FELADATOK

csúcs pont ját: az em ber szűk ha tá rú lé te el le -
né re lett a min den ség urá vá. A 4. stró fa azon -
ban az em ber ben rejlő fé lel me tes lehetőséget 
is fel ve ti: az em ber „is te ni” ké pes sé ge i vel, tu -
dá sá val a go nosz ra is tör het. A kar éne ke azt 
az em bert tisz te li, „aki egy más mel lé he lye zi  
a ho ni tör vé nye ket és az is te nek es kü szent  
jo gát”. Kreón pe dig nem ilyen. Az utol só sor 
ar ról vall, hogy a thébai vé nek nem akar nak 
osz toz ni Kreón tet te i nek felelősségében. 

 
➋ A for dí tá sok „cso dá la tos”, „cso da” sza va nem 

adja vis sza az ere de ti gö rög szó ket tős ér tel -
mét: „ret ten tő, iszo nyú, ki áll ha tat lan, nyo masz -
tó; ha tal mas, okos, jár tas; tisz te let re mél tó”.
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logoszban meg is mert jel le me kö ve te li. Fér fi a san ke mény, meg in gat ha -
tat lan, még büsz kén ne vet ni is tud. Nyu gal mát és ha tal mát szent meg-
győződése ad ja. Kreónból csu pán a sér tett gőg be szél, fé lel me tes ere jét 
egye dül a ki rá lyi trón je len ti. Hogy ha tal mát bi zo nyít sa, Iszménét is ha -
lál ra íté li. 
    Iszméné is meg je le nik. A ko ráb ban még rettegő, ám szá nal mat keltő 
le ány nővére pél dá ja lát tán vál lal ja a ha lált. Vét le nül is vál lal ja a „bűnt”  
s azt a bün te tést, amelytől fél ve nem tu dott An ti go né mél tó tár sa len ni. 
Va jon mi ját szód ha tott le a ki rály lány lel ké ben a két ta lál ko zás kö zött? – 
Iszméné jel lem for du la ta Kreón sze mé ben őrületnek tű nik. 
    An ti go né büsz kén, gőgösen, már-már dur ván vis  sza uta sít ja Iszmé-
nét. Mi en nek az oka? Két fé le kép pen is le het ér té kel ni ezt a je le ne tet.  
 
•   Antigoné meg ve ti a gyá va lányt; haj lít ha tat la nul ko nok, nincs ben -

ne szá na lom irán ta, s nem akar kö zös sé get vál lal ni ve le.  
•   Felébred ben ne a test vé ri sze re tet, meg saj nál ja Iszménét, meg akar -

ja men te ni a pusz tu lás tól, s csak ez zel a ha tá ro zott, ri deg el uta sí tás -
sal győzheti meg a gya nak vó Kreónt hú ga „ár tat lan sá gá ról”. 

 
    Fokozza a feszültséget, hogy megtudjuk, An ti go né Kreón fi á nak, 
Haimónnak a meny asszo nya. 
 
 
KÉSLELTETÉS 
 
Haimón meg je le né se (3. jelenet) azért késleltető moz za nat, 
mert a nézőben fel éb red a re mény, hát ha tud hat ni ap já ra,  
s meg ment he ti még meny as  szo nyát. (A két sze rel mes egyéb -
ként nem ta lál ko zik egy szer sem a szín pa don.) Haimón mint 
alá za tos, en ge del mes gyer mek for dul ap já hoz. 
   
■   „A ki rály kap va kap Haimón en ge del mes sé gén, jó zan ság ra in ti gyer me két, 

de lo gi ká ja vég ze te sen ki csor bult: a vá ros ér de ke már na gyon is hát tér be szo -
rul gon do la ta i ban, csak ő és ő, az ő aka ra ta és te kin té lye – ez töl ti be egész 
szí vét és agyát, vak sá ga és ön zé se lep le zet le nül áll előttünk. Haimón ér -
vek kel igyek szik rá ven ni ap ját, hagy jon fel ter vé vel, hi szen a thébai nép 
nem hogy el ítél né, de di csé ri a lány bá tor, is te nes tet tét, az el va kult apa 
azon ban meg fon to lás ra sem tart ja ér de mes nek sza va it.”  

         • Fa lus Ró bert
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Vörösalakos külix  
(ivóedény) harcos ábrázo-
lásával (Kr. e. 500 körül) 
Metropolitan Museum  
of Art, New York

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

FELADAT
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Kreón hi bát hi bá ra hal moz, ér vei egy re önzőbbek és 
csu pán sze mé lyes jel le gű ek.➊ Kreón nem hall ja (a zsar -
nok nem is akar ja hal la ni) a nép sza vát, s gőgös el va -
kult sá gá ban még fia egyik két ség beesett fel jaj du lá sát is 
tra gi ku san fél re ér ti. A sze ren csét len ki rály fi ön gyil kos -
ság ra gon dol, s ek kor mond ja ki: „Mást is meg öl ha lá la, 
hogy ha meg hal ő.” A már mindentől és mindenkitől ret-
tegő zsar nok ezt ön ma ga el len irá nyu ló fe nye ge tés nek 
fog ja fel. Ez Kreón leg sú lyo sabb hi bá ja, té ve dé se. Az 
őrjöngő ki rály, hogy fi át job ban gyö tör je, sze me lát tá ra 
akar ja ki vé gez tet ni „az un dok nőszemélyt”. 
 
 
KRÍZIS  
Kreón vég ze te sen ma gá ra ma rad, s ez előre sej te ti bu -
ká sát. Ez az el szi ge telt ség in gat ja meg most legelő-
ször. Iszménének meg ke gyel mez, s vis  sza ri ad a vér-
bűntől, rokonának megölésétől is. Kép mu ta tó 
al jas ság gal úgy akar ja el pusz tí ta ni An ti go nét, hogy ne 
sért se meg az is te ni tör vényt. 

A kar, lát va Haimón ha lál ba ro ha nó két ség beesés ét, 
Erósz ve szé lyes ha tal má ról éne kel. S a vé nek, akik ed -
dig vo na kod tak és mel lé be szél tek, most meg ren dül ve 
ma guk is „át hág ják a tör vényt”, meg si rat ják An ti go nét. 

A kar éne ké be szövődik An ti go né meg ha tó és gyö -
nyö rű ha lot ti si ral ma: a föld od vá ba vájt sír ja, nász szo bá ja fe lé megy 
nász dal nél kül, nász ta la nul. S ha ed dig va la mi em be ren tú li erő, ke mény 
aka rat, oly kor ri deg ség és egyet len szen ve dély (ha lott test vérének sze -
re te te) jel le mez te An ti go nét, aki ön fel ál do zó el ha tá ro zás sal megy „szép 
ha lá la” fe lé, alak ja most meg te lik gyen géd nőiességgel, gaz dag ér ze lem -
mel, tisz ta em ber ség gel. Zo kog va bú csú zik Théba földjétől, kin cses ha -
zá já tól, atyái vá ro sá tól. A ha lál nem szép már, ha nem iszo nyat. 
 
■  „An ti go né az iga zság és az élet hal ha tat lan sze rel me se: a bol dog sá got, nem 

a ha lált ke re si (a gö rög em ber nek fáj dal má ban is fel tö rő élet szom ját át hi -
dal hatat lan sza ka dék vá laszt ja el a ke resz tény vér ta núk már tí ri u má tól!)” 

       • Fa lus Ró bert 
 
    An ti go nét el hur col ják. Kreón lát szó lag győzött, de a nézőközönség 
szo ron gó ér zés sel vár ja a fej le mé nye ket, mert ér zi, hogy va la mi nagy do -
log nak kell még kö vet kez nie. A vi lág har mó ni á ja bo rul na fel, ha csak a 
bűn te len nek kel le ne bűnhődnie. A to vább már alig feszít hető fe szült -
ség ben ott le beg: a gyil kos zsar no kok sem fut hat nak el vég ze tük elől. 

                                        118      A GÖRÖG IRODALOM

➊   Kreón érvei: 
      • Inkább hal jon meg An ti go né, csak 

a nép ha zug sá gon ne fog ja!  
      • Ha egy ro kon bont ja meg a ren det, 

mit mer az, aki tá vol áll?  
      • A ki rály min den sza vát, „le gyen jo -

gos vagy jog ta lan”, a nép nek kö -
vet ni kell.  

      • Ha en ged, as  szony rab já nak fog ják 
mon da ni.  

      • Öreg ko rá ban nem fog if jú legény-
kétől ta nul ni.  

      • A vá ros a ki rály tu laj do na.

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

Az 5. jelenetben je le nik meg a vak jós, Teiresziász, aki tisz táb ban lát, 
mint a lá tó, de el va kult Kreón. A jós ar ra ké ri, in ti a ki rályt, te gye jó vá 
té ve dé sét, ne ma kacs kod jon to vább, mert az ön hitt ség nyo mán csak 
bal si ker te rem. El kell te met ni Polüneikészt: „Ki úgy is meg halt, azt mi -
nek meg öl ni még?” 
    Er re a sze líd, köz mon dás sze rű igaz sá gok kal eny hí tett ké rés re is fel -
csat tan Kreón. Dur ván sér te ge ti a jóst, új ra ös  sze es kü vés re gya nak szik. 
Pök hen di mó don is ten gya lá zó ki je len tést tesz: Polüneikészt ak kor sem 
fog ja sen ki el te met ni, „ha szent sa sok jön né nek őt Ze usz trón já hoz ra gad ni 
fel”. Már nem le het raj ta se gí te ni, egy re mé lyebb re zu han bű nei és el -
ha gya tott sá ga ör vé nyé be. 
    A drá mai fe szült ség most éri el a tetőpontot. A ki rob ba nó vi tá ban 
a vé rig sér tett Teiresziász meg ve tés sel for dul el a ki rály tól, de előbb el -
hang za nak bal jós sza vai: a ha lot ta kért vált sá gul fi át fog ja el ve szí te ni, s 
há zát csak ha mar fér fi ak és nők sí rá sa töl ti be. Kreón meg tö rik, za vart 
lesz és bi zony ta lan, gőgös ön hitt sé ge a rá zú du ló csa pás ha tá sá ra szer te -
fosz lik. Két ség be es ve for dul ta ná csért a karvezetőhöz, aki gyors cse -
lekvés re ösz tön zi: bo csás sa sza ba don An ti go nét, te mes se el illőn  
Polüneikészt. A ki rály meg tör ten en ge del mes ke dik. Vis  sza von ja ko ráb -
bi pa ran csa it, s meg kí sér li meg for dí ta ni a hely ze tet. 
   A fe szült ség fel ol dó dik, a drá mai cse lek mény ez zel tu laj -

don kép pen le zá rult. An ti go né em ber sé ge győzött, a gőgös 
zsar nok meg bu kott. S még min den jó ra for dul hat, hi szen a 
ki rály meg bán ta tet tét. Ott él a re mény a nézőkben is.➊ 

 

 
VÉGKIFEJLET 
 
A vég ki fej let, a ka taszt ró fa a mű zárójelenete. Az ese mé nyek vi ha -
ros gyor sa ság gal pe reg nek – a szín pa don kí vül. Kreón fel is mer te ugyan 
hi bá it, meg bán ta tet te it, de már késő, bű ne i nek következményeitől nem 
me ne kül het. Hír nö kök hoz zák a hírt An ti go né, Haimón és Eu rü di ké 
ha lá lá ról, ön gyil kos sá gá ról. Kreón – fe le sé ge és fia át ka i val a fe jén –  
ös  sze rop pan, er köl csi leg om lik ös  sze. Sa ját ha lá lát kí ván ja, de lel ki leg 
már is ha lott. Bár fel kelt he ti emberi rész vé tün ket, meg bo csá ta ni nem 
tu dunk ne ki. Ös  sze om lá sa nem tra gi kus bu kás, ha nem jo gos bün te tés. 
Meg nyug szik hu má nus er köl csi ér zé künk: ha a bűn te le nek nek ár tat la -
nul bűnhődniük is kel lett, leg alább a bű nös sem me ne kült meg a bün-
tetéstől.  
    A kivonuló kardal  a gőg el íté lé sé vel és a bölcs be lá tás, a jó zan mér -
le ge lés di csé re té vel zár ja le a tra gé di át. 
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➊ Volt a mítosz nak egy olyan 
válto za ta, amely sze rint An ti go -
né ki sza ba dul a sír  üregből.
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ANTIGONÉ TRAGIKUMA 

A mű köz pon ti kér dé se: ho gyan kell dön -
te ni, ha szem be ke rül az is te nek ősi tör vé nye 
– tu laj don kép pen az em ber ség, a kö zös ség 
ál tal szen te sí tett ha gyo mány s a lel ki is me ret 
pa ran csa – a zsar no ki ha ta lom tör vé nyé vel? 
Ilyen ki éle zett hely zet ben me lyik pa rancs nak 
kell en ge del mes ked ni? Mit kell ten nie az em -
ber nek, ha vá lasz ta ni kény sze rül az er kölcs és 

az „ál lam pol gá ri” kö te les ség, a hu má num és a zsar no ki kény szer kö -
zött? Kreón ti lal ma ugyan is olyan er köl csi tör vényt, min den ki ál tal 
szent nek tar tott igaz sá got sér tett, amely nek ér vé nyes sé gét ab ban az idő-
ben sen ki sem von ta két ség be. 
    An ti go né lel ki is me re te sza vá ra hall gat. Iga zát, ma ga tar tá sá nak ér té -
kes vol tát min den ki el is me ri, de az ál ta lá nos ro kon szenv el le né re még -
sem me ri kö vet ni sen ki hősi pél dá ját. Ér ték rend jük ben fon to sabb va la -
mi más – sa ját bol do gu lá suk, éle tük meg men té se –, mint az ál ta luk is 
el is mert er köl csi tör vény vég re haj tá sa. Iszméné később kész fel ál doz ni 
éle tét, haj lan dó vál lal ni a ha lált, de dön té sé nek legfőbb oka a ré mü let, 
hogy tel je sen egye dül ma rad. Haimón is el dob ja éle tét, éles vi tá ba ke ve -
re dik ap já val, de nem az is te ni tör vé nyért küzd, csu pán sze rel me sé ért. 
    A drá má ban An ti go né az egyet len, aki az em ber ség és a lel ki is me ret 
pa ran csát éle té nél is drá gábbnak tart ja. Egye dül őbenne van elég bá tor -
ság ah hoz, hogy en nek a tör vény nek meg al ku vás nél kül en ge del mes -
ked jen. 
   An ti go né tra gi kus hős, az em be ri át la gon felülemelkedő jel lem. 

Bu ká sa el lent mon dá sos ér zé se ket kelt: az ér ték pusz tu lás megrendítő  
s az em be ri nagy ság át élé sé nek felemelő ér zé sét vált ja ki. 
    An ti go né hősi pél dá ja – tör té nel mi ko rok tól füg get le nül – ar ra ta -
nít, hogy em ber te len sé get még pa rancs ra sem sza bad el kö vet ni. Ma ga -
tar tá sá nak he lyes sé gét még ak kor is el is mer jük, ha – adott eset ben – 
Iszménéhez ha son ló an mi ma gunk is „jó za nul”, „oko san” vi sel ke dünk.
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A tragikum nagy emberi értékek elkerülhetetlen, 
visszafordíthatatlan elpusztulása. 
 
A tra gi kus hős át la gon fel üli, de nem tö ké le tes, 
nem hi bát lan jel lem. Ép pen ezért érez zük em be ri -
nek, hoz zánk kö zel ál ló nak. Bu ká sa csak így vált -
hat ja ki be lő lünk a szá na lom, a rész vét és a meg -
ren dült ség ér zé sét.

 
„Szop hok lész kar da la in és drá má in egy ural ko dó ér zés vo nul ke resz tül, mely ben az élet tra gi ku ma 
nyil vá nul, s ez az, hogy az em be ri sors in ga tag és bi zony ta lan, s hogy a sze ren csét len ség,  
s amit sze ren csé nek ne ve zünk, a bol dog ság s a bol dog ta lan ság nem el ső sor ban tet te ink kö vet kez -
mé nye. […] Az em ber leg biz to sabb nak érzi ma gát, mi kor már tal pa alatt inog a föld.  A jel lem és sor -
sa közt von ha tó egyen let ben van egy is me ret len té nye ző: a vé let len, mely nyi lat koz ha tik, mint kü lö -
nös jós lat, mely min de ná ron tel je sül, mint is teni aka rat, mely el len hi á ba küz dünk” – írja Pé terfy  
Jenő (1850–1899).  

Értelmezzétek az irodalomtudós szavait!

FELADAT
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KRE ÓN BU KÁ SA 

Nem az er köl csi-em be ri nagy ság, ha nem a kor lát lan ha ta lom 
bir tok lá sa te szi Kreónt An ti go né fé lel me tes el len fe lé vé. A fé -
le lem el né mít ja – An ti go né és Haimón ki vé te lé vel – el len fe lei 
hang ját. Sér tett hi ú sá ga, gát lás ta lan ön zé se egy re mé lyebb re ta -
szít ja bű nei és el ha gya tott sá ga ör vé nyé be. A drá mai küz de lem 
so rán a vá ros ér de kei már fel sem me rül nek benne, csak sa ját 
te kin té lyé nek őrzése, meg men té se töl ti be minden gondolatát. 
    A sors for du la tot lát szó lag affé le „is te ni köz be avat ko zás”, 
a jós ál tal köz ve tí tett is te ni vég zés idé zi elő. De csak lát szó lag van így. 
Szo phok lész az em be ri jellemekből bont ja ki a tet te ket, az előzmények-
ből a kö vet kez mé nye ket. A vak jós csak azt lát ja, tud ja, amit az el va -
kult Kreón kép te len volt meg lát ni, meg ér te ni. Teiresziász sem mi vel 
sem mond töb bet, mint amit már Haimón is kö zölt. Ak kor Kreón vég -
ze te sen fél re ér tet te fi át, Teiresziász in du lat tól fű tött egy ér tel mű sza va it 
vég re meg ér ti. Nem az is te nek sújt ják le, sa ját bű nei rop pant ják ös  sze. 
    Kar já ban fia holt tes té vel, szí vé ben fe le sé ge és gyer me ke ha lá la miatt 
ér zett ön vád já val Kreón sa ját ha lá lá ért fo hász ko dik, „a leg szebb na pért”, 
mely végső órá ját hoz za el. 
    Kreón sor sát azért nem érez zük tra gi kus nak, mert nem vi tat ha tat -
lan ér té kek pusz tu lá sát je len ti. Ma ga tar tá sa nem volt min ta sze rű,  
in kább mé lyen elítélendő. Ös  sze om lá sa nem tra gi kus bu kás, ha nem  
jo gos bün te tés. Csak hi bá i nak ké sei fel is me ré se, őszinte meg bá ná sa 
kelt he ti fel em be ri rész vé tün ket, de meg bo csá ta ni nem tu dunk ne ki.
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Jules-Eugène Lenepveu: 
Antigoné Polüneikész 
holttestével (19. század) 
Metropolitan Museum  
of Art, New York

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

Ezt tartják az író legkülönb alkotásának,  
mindenekelőtt kitűnő jellemábrázolása s a 
szerkezeti felépítés virtuóz technikája emeli  
a többiek fölé. Arisztotelész tragédiaelméleté-
nek az Oidipusz a mintadarabja, Poétikájában 
a legtöbbször erre a műre hivatkozik, ha sike-
res, művészileg szerencsés megoldásokra ke-
res példát.➊ 
 
A DRÁMAI SZITUÁCIÓ 
 
A drámai történet indítása különösen hang-
súlyos mozzanat. A cselekmény egy olyan 
alaphelyzetből, ún. drámai szituációból 
bomlik ki, amely a hőst vagy hősöket cselek-
vésre, akcióra készteti.  

Ez a szituáció az Oidipusz király prologoszá-
ból derül ki. Thébában dögvész dúl. A kétség-
beejtő jelen magyarázata a múltban rejtőzik: 
a Delphoiból visszatérő Kreón azt az isteni 
jóslatot hozza, hogy a döghalál oka Laiosz ki-
rály 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 kötelessé- 
ge is. 
 

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, egymás-
nak szembeszegülő akarat egymás elleni tett-
sorozatából adódik (mint pl. az Antigonéban), 
hanem abból, hogy egyes állomásai (epeiszo-
dionjai) egyre közelebb viszik Oidipuszt az is-
meretlen gyilkoshoz: saját magához.  

A drámának az adja meg sajátos feszültsé-
gét, 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 irá-
nyú mozgás jellemzi. Mialatt a cselekmény 
fokozatosan előrehalad a jelenben, ugyan-
olyan mértékben haladunk visszafelé is az 
időben: a múlt egyre mélyebb rétegei tárul-
nak fel a nyomozás során. Minden lépés, ame-
lyet vállalt kötelezettsége érdekében előre 
tesz Oidipusz, saját ismeretlen múltjához, vét-
lenül elkövetett bűneihez közelíti. A régen le-
zajlott s állandóan kísértő múlt a szereplők 
szavaiból kel életre. A dialógus egyszerre visz-
szafelé és előre visz: felidézi azt, ami volt, 
és sodorja a főhősöket (Oidipuszt és Iokasztét) 
végzetük felé. ➊ Babits Mihály is e „szörnyű, barbár me-

sét” feldolgozó „sorsdrámára” gondol, 
mikor a „tökéletesség” kivételes pillana-
táról ír: „A világirodalomnak voltak más 
nagyjai, egyenrangúak Sophokléssel,  
talán gazdagabbak… De a tökéletesség 
egyedül az övé.”

➋ „A tragédia ugyanis leginkább egyetlen 
nap idejére terjed, vagy csak kevéssel  
haladja meg.”  
• Arisztotelész

Oidipusz király 
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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 pilla-
natra sem hagyja lankadni az olvasó-néző ér-
deklődését, noha a kezdet kezdetétől fogva 
tisztában van a szörnyű véggel. A korabeli né-
zők jól ismerték a mitikus történetet, s a ké-
szen kapott anyag újszerű megvilágítását, az 
arányok átrendezését, a művészi kompozí -
ciót, s az aktuális erkölcsi problémák felveté-
sét és korszerű megoldását értékelték első-
sorban. 
 
SORSTRAGÉDIA? 
 
A Labdakidák története a mitológiában igazi 
sorstragédia, mely a végzetnek való teljes em-
beri kiszolgáltatottságot szemlélteti. Az em-
ber egyedüli feladata, hogy engedelmesen 
megadja magát a sorsnak, hiszen vele szem-
ben amúgy is tehetetlen. Minden lázadás, til-
takozás csak még súlyosabb következménye-
ket von maga után.➌ 

A Sors megfellebbezhetetlen döntései  
különböző jóslatok formájában jutnak az  
istenek, emberek tudomására. Ilyen szörnyű, 
érthetetlen és „ok”-talan csapás neheze- 
dett Laiosz királyra, feleségére és gyermekük-
re is.  

Laiosz, Iokaszté és Oidipusz egyaránt me-
nekülni akarnak a  delphoi jóslatból megis-
mert fenyegető veszedelmek elől, de éppen 
ezért rohannak a Végzet karmaiba. A legjobb 
tehát – ez a következtetés vonható le a mí-
toszból – vakon élni, nem kutatni a Sors titkait, 
nem lázadozni ellene. Szophoklész Oidipusz ki-

rály című tragédiája átveszi a mítosz közismert 
eseményeit, de ezeket más összefüggésrend-
szerbe állítja.  

Azt a felfogást, hogy az ember játékszer 
a Sors kezében, s legjobb vakon és vaktában 
élni, mert így elviselhetőbb az élet, nem a fő-
hős, hanem más szereplők képviselik.  

A vak Teiresziász, bár mindent tud, nem 
akarja borzalmas helyzetére döbbenteni a ki-
rályt. Meg akarja hagyni vakságában a látót, 
hiszen úgyis be fog következni, amit meggá-
tolni nem lehet.  

Hasonlóképpen viselkedik Laiosz szolgája. 
Ő ismeri Oidipusz származását, egyetlen 
szemtanúja volt Laiosz halálának. Most pedig 
tudatlanságot színlel, csak a kényszernek en-
gedve tesz vallomást. Ám elsősorban Iokaszté 
igyekszik – saját példájára hivatkozva – meg-
rendíteni az isteni jóslatokba vetett hagyomá-
nyos vallásos hitet. A királyné kezdetben meg-
győződéses életelvként hangoztatja a sorsba 
való passzív beletörődést, a múlt és a jövő ku-
tatásának értelmetlenségét. Később, rádöb-
benve a megsemmisítő valóságra, könyörög, 
hogy Oidipusz hagyja abba a kutatást, ne tö-
rődjön 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 ve-
le; ott meg akarta változtatni sorsát, itt elébe 
megy és vállalja azt. A múltban szörnyű bűnö-
ket követett el – igaz, hogy nem tudatosan –, 
és élete csúcsára jutott; most, bár nem vétke-
zett, sőt a város megmentője lett, vétlen bű-
neiért 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. Megalku-
vásra, önámításra képtelen még akkor is, amikor 
már fölsejlett a tragikus valóság.  

Oidipusz bűntelen bűnössége miatt elbu-
kott ugyan, de benne a rémmel is szembenézni 

➌ A görögök hitvilágában létezett egy olyan, 
az isteneknél is hatalmasabb erő, melyet 
Sorsnak, Végzet nek neveztek el (Anan ké). 
A Sors szeszélyes és kiszámíthatatlan, dön-
téseiben nincs ok-okozati összefüggés, aka-
rata meg má sít ha tat lan. 
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akaró és merő, a tudatos és bátor ember, az ér-
telmes életet kereső ember hősi típusát tisz-
telhetjük – szemben a vaktában, homályban 
élő, a sorsot csupán alázatosan elfogadó em-
berekkel.  

A városért, a közösségért fogott bele a nyo-
mozásba, s ezt saját katasztrófáját látva sem 
hagyta abba. Olyan tettekért vállalta a felelős-
séget, amelyeket nem bűnös szándékkal köve-
tett el – tehát az egyén szempontjából nem, 
legfeljebb az erkölcsi világrend nézőpontjából 
minősül tek bűntetteknek. Az igazság kideríté-
se 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 hely-
reállt a megzavart erkölcsi világrend (az istenek 
tisztelete, a jósla tok hitele). Ezért érezzük tragi-
kusnak 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 jel-
lembeli következetesség vezet. 

A paraszti családból származó Arisztophanész 
komédiaírónak 11 műve maradt fenn.  Életéről 
és közéleti tevékenységéről keveset tudunk. 
Pályája kezdetétől minden a közösséget érintő 
kérdésről azonnal véleményt nyilvánított. 
Arisz tophanész az ún. ókomédia műfaját mű-
velte, amelynek eredete kultikus gúnydalokra 
nyúlik vissza. Ezek éneklése közben a fölvonu-
lók harsány és jókedvű csapata maszkot viselt. 
A komédia színészei megtartották ezt a kellé-
ket. Sőt rövid ruhájukat a hasuknál kitömték a 
komikus hatás kedvéért.  

A tragédiának és a komédiának a múzsái 
nem 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 visz-
szatér a komédiákban. Erről szól Arisztopha-
nész Lüszisztraté című műve is. 

Athénban és a vele hadban álló Spártában 
az asszonyok életét a férfiak háborúja dúlja fel. 
Lüszisztraté ezért összehívja az athéni és a 
spártai asszonyokat azzal a céllal, hogy közö-
sen vessenek véget a háborúnak. Az asszonyok 
hamar szót értenek egymással, és készek arra, 
hogy bármi módon békére kényszerítsék a fér-

fiakat. Lüszisztraté azt tanácsolja a spártai és az 
athéni asszonyoknak, hogy tagadják meg ma-
gukat férjeiktől. Bár először az asszonyok is a 
háború mellett állnak ki, a spártai Lampitó tá-
mogatásával békepártivá válnak, és elfogadják 
Lüszisztraté javaslatát. 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 fér fiak közötti gúnyos 
csatározásnak sok eleme megmutatja, mit 
gondol a szerző általában a nőkről. Ám az ese-
mények lassan megtörik a fér fiakat. 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 gyűj-
teményét adta a kezébe ezekkel a szavakkal: 
„Olvassa el, ilyenek.” Reális és ironikus emberáb-
rázolása a magyarázata annak, hogy Ariszto- 
phanész darabjait világszerte ismerik, s rend-
szeresen színpadra állítják.

Lüszisztraté
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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-, dráma-
fordítások után saját 
művek  
 
közösséghez intézett 
szónoklatok

Plautus  
 
 
 
Cicero

A hetvenkedő  
katona  
 
 
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.) 
 
Kr. e. 1–Kr. u. 1. sz.

a római irodalom 
fénykora

eposz  
ecloga

Vergilius Aeneis  
IX. ecloga

carmen/óda Horatius Thaliarcushoz

átváltozástörténetek 
(carmen perpetuum – 
folyamatos ének)

Ovidius Átváltozások

 
A mon dai ha gyo mány Kr. e. 753-ra te szi Róma vá ro sá nak ala pí tá sát. A szobor kapcsán nézzetek 
utána a „város”-t alapító ikerpár, Romulus (romulusz) és Remus (re musz) mondájának! 

FELADAT

Musei Capitolini, Róma 
A sokáig Kr. e. 5. századi etruszk  
alkotásnak tartott szoborral kapcso-
latban az újabb kutatások azt való-
színűsítik, 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 la tin köl té szet va ló ban a gö rö göt tük rö zi, „de úgy, mint egy vi lá gí tó -
to rony tük re, amely ben meg erő sö dik a fény, hogy be ra gyog ja az idők ten ge -
rét”. És „a tü kör vis sza va kít”. 

       • Babits Mihály: Az európai irodalom története
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A RÓ MAI IRO DA LOM KI A LA KU LÁ SA 
 
A ró mai iro da lom nyel ve a la tin. Az óko ri Itá li á -
ban csak la tin nyel ven fejlődött ki jelentős iro -
da lom. A szel le mi élet köz pont ja ele in te csak -
nem ki zá ró lag a főváros, Róma volt. Ezért 
ne vez het jük az óko ri la tin iro dal mat ró mai 
iro da lom nak. 
     Az Itá li ai-fél szi get más né pe i hez ké pest is 

(pl. et rusz kok, dél-itá li ai gö rö gök) jelentős 
ké sés sel in dult meg a la ti nok tár sa dal mi és 
kul tu rá lis fejlődése. Ép pen ez a meg ké sés 
kényszerítette Ró mát, hogy gyor sab ban jár -
ja meg az ál lam- és bi ro da lom szer ve zés  
út ját. Hogy há bo rúk örö kös so ro za tá ban 
győzelmet arat has son, tech ni ka i lag, ha dá -
sza ti lag, po li ti ka i lag és kul tu rá lis té ren is utol 
kel lett ér nie, felül kel lett múl nia el len fe le it. 

      A Kr. e. 3. szá zad ele jé re a ró ma i ak meg hó -
dí tot ták és po li ti ka i lag egye sí tet ték az Itá li ai-
fél szi get né pe it. A hódító hadjáratok során 
ke rül tek a ró ma i ak köz vet len kap cso lat ba 
a gö rög kul tú rá val, amely a hel le niz mus ko rá -
ban mes  sze a gö rögök lak ta te rü le tek ha tá ra -
in túl is el ter jedt. 
      A hó dí tók meg hó dol tak a meg hó dí tot tak 
kul tu rá lis fö lé nye előtt. Ró má ban a Kr. e. 2. 
szá zad tól kezd ve egy re na gyobb te ret nyert a 
gö rög kul tú ra, s később a „gö rö gö sö dés” szin -
te di vat tá vált. Az ősi itá li ai is te nek kel együtt 
tisz tel ték a la tin név vel el lá tott görög istene-
ket is: temp lo ma ik és nagy részt zsák má nyolt 
szob ra ik éke sí tet ték a vá ro so kat. Egyes had -
ve zé rek (pl. Lucullus – lukullusz) egész könyv -
tá ra kat szál lí tot tak ha za Ró má ba. 
      A ró mai iro da lom kez de tei lé nye gé ben 
egy be es nek a gö rög kul tú rá nak ez zel a nagy -
ará nyú be áram lá sá val. A ró ma i ak ter mé sze -
tes nek tar tot ták, hogy iro da lom ban és képző-

A 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.

latinok: Latium (lácium) lakói a Tiberis folyótól 
délre
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művészetben a gö rö gö ket te kin tet ték pél da- 
kép ük nek (az „ere de ti ség nek” a mai fo gal ma 
még nem lé te zett), en nek el le né re a la tin 
nyel vű ró mai iro da lom még sem egy sze rű en 
„epi gon” iro da lom. A ró mai költők a gö rög 
klas  szi ku sok tól nyer tek ugyan ösztönző ih le -
tést (az óta el ve szett mű ve i ket még tel jes egé -
szé ben is mer het ték), de amit tőlük kap tak, azt 
ma ga sabb szin ten te rem tet ték új já – rá nyom -
va sa ját mű vé szi zse ni a li tá suk le tö röl he tet len 
bé lye gét. 
      A ró mai iro da lom ha tal mas tör té nel mi fel -
ada tot tel je sí tett. A la tin nyelv se gít sé gé vel, 
sa ját klas  szi kus ha gyo má nyán kí vül a gö rög 
kul tú rá nak is közvetítőjévé vált a későbbi szá -
za dok so rán. 
      A Kr. e. 1. szá zad erőszakos és vé res pol -
gár há bo rúi meg ren dí tet ték a ré gi köz tár sa -
ságot, s a szá zad utol só har ma dá ban Octa -
vianus (oktáviánusz) – Julius Ca e sar (juliusz 
cé zár) örö kö se ként – Ró ma kor lát lan ha tal mú 
ura lett. Augustus (au gusz tusz) né ven mint a 
bi ro da lom princepse (első em be re) a köz tár -
sa sá got mo nar chi á vá ala kí tot ta át. 
      A pol gár há bo rúk ko ra a ré gi rend és esz -
mé nyek bom lá sát hoz ta ma gá val. A ró mai iro -
da lom ko ráb bi sza ka szá ban a lí rai mű fajok kö -

zül csak a kö zös sé gi ér zé se ket meg szó lal ta tó 
kar dal vi rág zott, mely az is te nek hez in té zett 
könyörgő vagy há la éne kek nek volt a for má ja. 
Az epi kus köl té szet Ró ma le gen dás hőseit 
ma gasz tal ta, a ré gi ró mai eré nye ket, a szi go -
rú er köl csö ket és a ha zá ért va ló ön fel ál do zást 
nép sze rű sí tet te. 
      Az egyé ni ér zé se ket köz vet le nül kife jező lí -
rai köl té szet a pol gár há bo rúk idősza kában 
szü le tett meg. A szá zad kö zép tá ján szervező-
dött iro dal mi moz ga lom má az „új költők”, gö -
rög el ne ve zés sel neo teriku sok csa pa ta. Ezek a 
fi a tal írók tu da to san fordí tot tak há tat a köz -
élet nek, nem törődtek az egy más sal szem ben 
ál ló pár tok cél ki tű zé se i vel, a kö zös ség szá má -
ra nem lát tak már sem mi fé le ki utat. Eb ben a 
re mény te len ség ben szem be for dul tak az ar -
cha i kus ha gyo má nyok kal. Egyé ni vá gya ikat, 
gyű lö le tü ket, bá na tu kat éne kel ték meg, s ad -
dig is me ret len mű fa jo kat, vers mér té ke ket, ki -
fe je zé si for má kat igye kez tek meg ho no sí ta ni 
a ró mai köl té szet ben.

epigon: egy művész vagy irányzat szolgai után-
zója; eredetiség nélküli követője

Az ókori Róma városának rekonstrukciója
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A POLGÁRHÁBORÚK KORA 

Catullus

Caius Valeius Catullus (kájusz valériusz ka -
tullusz; Kr. e. ?87–?54) az egyet len neoterikus 
költő, aki nek élet mű ve csak nem tel jes egé -
szé ben fenn ma radt.➊  

Füg get len szel lem volt. Nem akart köl te mé -
nye i vel ta ní ta ni, in te ni, ne vel ni. Gú nyos meg -
ve tés sel uta sí tot ta el az át te kint he tet len kö z-
é le tet:

Ne ki elég volt a hoz zá ha son ló fi a ta lok ba rá ti  
kö re, és so ha sem volt elég Lesbia sze rel me. 
Csu pán él ni, szó ra koz ni, sze ret ni akart. Ter mé -
sze tes nek tar tot ta ezt, s min den gon do la tát, 
ér zé sét nyílt köz vet len ség gel mond ta ki. Az 
utó kor elsősorban ezért a köz vet len sé gé ért 
sze ret te és ér té kel te. 
      Éle té nek leg na gyobb, meg ha tá ro zó él mé -
nye a Lesbia-szerelem volt. A sze re lem úgy be -
töl töt te egész lé nyét, mint a nagy előd, Szap -
phó éle tét és köl té sze tét. Egy ál ta lán nem 
vé let len, hogy a ra jon gá sig sze re tett nőt, a ki -

ka pós fér jes as  szonyt a „Lesbia” ál név vel il let -
te. Ez az egész élet re szó ló, min den más ér ték 
fö lé emelkedő sze rel mi szen ve dély nem csak az 
ókor ban, ha nem még a későbbi szá za dok ban 
is egye dül ál ló. (A há zas sá gi kö te lék sem az an -
tik vi tás ban, sem a kö zép kor ban nem je len tett 
még ér zel mi kap cso la tot, s nem is le he tett a 
sze rel mi köl té szet té má ja.) Nem csu pán tes ti 
vágy, ha nem át szel le mült ér zés volt Catullus 
sze rel me. Nem csak úgy sze ret te Lesbiát, mint 
ahogy szo kás, ha nem ahogy „az apa sze re ti  
fi a it vagy ve je it”. Így imád ko zik az is te nek hez:

■  „Nem tö röm én ma ga mat, Ceasar, so ha tet sze ni né ked, 
    Sem meg tud ni, mi vagy: hószinü vagy fe ke te.”  (93.)  
      • Devecseri Gá bor for dí tá sa

■   „En ged jé tek e szent sze re tet nek örök kö te lé két 
    hordoznunk az egész éle ten át kö zö sen!” (109.)  
      • Devecseri Gá bor for dí tá sa

➊   Catullus ver ses köny ve 116 köl te ményt őrzött meg szá munk ra.  
A gyűj te mény első fe lét rö vi debb, több nyi re 11 szó ta gú so rok -
ban írt al kal mi ver sek al kot ják, me lye ket ma ga a költő „ját sza -
do zá sok”-nak, „bo hó sá gok”-nak (nugae – nugé) ne ve zett. Ezek 
a kön  nyed, lát szat ra rög tön zés nek tűnő ver si kék gon do san 
meg szer kesz tett, csi szolt al ko tá sok.

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

Jan Goeree: Címlapterv Catullus, Tibullus és Propertius költeményeinek 
kiadásához (1700 körül) Rijksmuseum, Amszterdam 
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Gyű lö lök és sze re tek… ■ Catullus szerelme egy egész élet re szólt, 
s ak kor sem tu dott sza ba dul ni tőle, ami kor már a vágy meg szű né sét 
kí ván ta vol na. Fo lya ma tos és za var ta lan idillről Lesbia csa po dár sá ga 
mi att szó sem le he tett. Tud ta, hogy Lesbia más sal éli vi lá gát. A fék te -
len gyű lö let és a lán go ló sze re lem el len té tei közt há nyó dó, ki szol gál -
ta tott lel ki ál la pot csat ta nós ki fe je zé se a Gyű lö lök és sze re tek… kez de -
tű epi g ram ma (85.). Catullus az első költők egyi ke, aki han got adott 
az ér zel mek el lent mon dá sos sá gá nak, aki ki mond ta, hogy egy szer re le -
het va la kit gyű löl ni és sze ret ni, s gyötrődve át érez te a sze re lem bol dog 
bol dog ta lan sá gát.➊ 

    Csu pa moz gás, nyug ta lan ság, emésztő gyöt re lem a vers. Az el len té -
tes ér zel mek küz del mé nek szín te re a lé lek vi lá ga. A lírai én nem til ta ko -
zik, nem lá za do zik ez el len az ál la pot el len: csu pán te he tet le nül meg ál la -
pít ja lé te zé sét. Az igék je len ide je az ál lan dó ság ér ze tét kelt ve időtlenné 
te szi a tö mör epig ram mát.  

                                        130      A RÓMAI IRODALOM

➊   Az ere de ti la tin vers ben nyolc ige van, és nincs egyet len főnév sem. Az igék -
nek ezt az ural ko dó jel le gét egye dül Kerényi Kár oly for dí tá sa ad ja vis  sza  
(itt is nyolc ige ta lál ha tó, de van főnév is): 

    ■   Gyű lö lök és sze re tek. Hogy mért te szem ezt, ugye kér ded. 
              Mit tu dom én. Így van: ére zem és öl e kín. 

      Az „öl e kín” he lyén a la tin ban egyet len ige sze re pel: „ke reszt re fe szít te tem”, 
„kín ló dom” jelentésben.

Él jünk, Les bia… ■ Catullus tud ta, hogy Lesbia el hagy ja, még is a sze -
rel mi bol dog ság-bol dog ta lan ság je len tet te szá má ra az élet legfőbb ér -
tel mét. Él jünk, Lesbia… kez de tű ver se (5.) is ezt az ér ték ren det fe je zi ki. 
Min den más vé le mén  nyel szem ben az ő sze mé ben az élet azo nos a 
sze re lem mel. Lo gi ku san kö vet ke zik te hát az „él jünk” fel szó lí tá sa után 
a „sze res sünk” pa ran csa is (1–3. sor).  
      Az élet azon ban rö vid ra gyo gás, utá na örök éj sza ka kö vet ke zik. Az 
em ber nap ja, ha egy szer le bu kott, nem kel fel új ra. Ép pen az élet nek ez 
a ve szé lyez te tett sé ge (4–6. sor) ad fi lo zó fi ai mély sé get a köl te mény nek, 
és kellő in do kot ah hoz, hogy tü rel met len mo hó ság gal kell ki hasz nál ni 
az al ka lom nyúj tot ta lehetőségeket. A pil la nat ban kell meg sok szo roz ni 
az eltűnő éle tet, a mú ló sze rel met. Ez ér te ti meg a csó kok ban va ló tob -
zó dást. Nyel vi leg a szám ne ves túl zá sok, az „ezer” és a „száz” sza vak kap -
ko dó hal mo zá sai fe je zik ki ezt az élet ér zést (7–9. sor). Az utol só négy 
vers sor a já té kos-bol dog fe le dést, a fe szült ség iz gal má nak fel ol dá sát je -
lent he ti: sen ki se tud jon a csó kok ezreiről, egy go nosz se iri gyel je ön fe -
ledt bol dog sá gu kat. Az ilyen szen ve dély túl len dí ti a szeretőket a hét -
köz nap ok szür ke sé gén, a be vett szo ká sok és tör vé nyek fö lé eme li őket.Dél-itáliai kódex Catullus 

költeményeivel  
(15. század utolsó  
negyede) The British  
Library, London 

Lesbia: Leszbosz szigetéről származó nő
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    Sze rel mes vers ez, jól le het semmi nem utal itt a sze re lem re és Les- 
biára. Ta lán jo gunk van ar ra, hogy a köl te mény nek a sze rel mi szen ve dé -
lyen túl ál ta lá no sabb ér vé nyű je len tést is tu laj do nít sunk: az em be ri lét 
min dig el len té tes ér zel mek, erők ke reszt tü zé ben áll.

AZ AU GUS TU SI ARANY KOR 
 
A pol gár há bo rúk vé res és ke gyet len sé gek -
ben bővelkedő év ti ze dei után a prin ceps, 
Augus tus egy időre bé két te rem tett az egész 
bi ro da lom ban. A „Pax Romana” és a vezető 
ré teg hely ze té nek meg szi lár dí tá sa lehetővé 
tet te, hogy Augus tus ural ko dá sa alatt a ró -
mai iro da lom fejlődésének csú csá ra ér jen. 
Ezt a kort szo kás a ró mai iro da lom arany ko -
rá nak ne vez ni. A kor szak költői rész ben 
őszin te lelkesedés ből, rész ben Augus tus 
köz vet len vagy köz ve tett fel szó lí tá sá ra a csá -
szár po li ti kai tö rek vé se it tá mo gat ták. A pol -
gár há bo rúk ide jén ugyan is meg gyö ke re- 
 se dett az a gon do lat, hogy a zűr za var  
mély pont ja után egy új arany kor nak kell el -
kö vet kez nie. En nek a re mény nek a be tel je -
sü lé sét ün ne pel ték a költők az au gus tu si bé -
ké ben. 
     Fon tos irodalomszervező te vé keny sé get 

fej tett ki a csá szár egyik legfőbb bi zal ma sa, 
az előkelő szár ma zá sú és dús gaz dag Maece-
nas (mécénász; Kr. e. 70? – Kr. u. 8), akinek 
neve később az irodalompártoló, művészet-
pártoló ember (mecénás) megnevezése lett. 
Ta pin ta to san – ba rá ti szó val, meggyőzéssel, 
bir to kok és vil lák ado má nyo zá sá val – nyer te 
meg a csá szár po li ti ká já nak az iro da lom leg -
jobb jait. Azt su gal maz ta költő ba rá ta i nak, 

hogy a bé két, a ró mai dicsőség és erény esz -
mé it, a múlt és az au gus tu si je len nagy sze rű -
ség ét fog lal ják vers be. Egyet azon ban 
Maece nas nak sem si ke rült el ér nie: nem 
akadt olyan író, aki Augustus tet te it meg örö -
kí tet te vol na.

 
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 igerago-
zást?

FELADAT

Augustus császár szobra. Vatikáni Múzeum, Róma

AUGUSTUS KORA
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Vergilius 

 
 
Ae ne is 
 

Ver gi li us éle té nek leg na gyobb tel je sít mé nye, 
hal ha tat lan re mek mű ve a 12 énekből ál ló  
Ae ne is (éneisz) cí mű eposz. Tíz éven ke resz -
tül dol go zott nagy mun ká ján.➊ Té má ja a 
tró jai Ae ne as (éneász), az Iliászból is is mert  
Aineiász mon dai hon fog la lá sa: Tró já ból me -
ne kül ve a fel dúlt hon ősi is te nei szá má ra  
ke res és ta lál új ha zát Itá lia föld jén. Mi vel az 
eposz ban Ae ne as Augustus nem zet sé gé nek 
mi ti kus őseként sze re pel, Venus istennő  
sar já nak ma gasz ta lá sa köz vet ve Augustus di -

csé re tét is zeng te. Ae ne as har ca i ban és ál lam ala pí tó tu da tos sá gá ban pe -
dig a maj da ni Ró ma vi lág ural mi hi va tá sa tükröződik. 

Azt, hogy Vergilius tudatosan követi Homérosz eposzainak törté -
netét, felépítését, formai jellemzőit, nemcsak az eposz egésze mutatja 
(hiszen az első hat ének fordított Odüsszeiának, a második hat ének pe-
dig fordított Iliásznak felel meg), hanem az Aeneis első énekének első 
hét sora is igazolja. 

Vergilius az eposz műfaji követelményeinek megfelelően témameg-
jelöléssel (propozícióval) indítja történetét.  
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Az augustusi kor leg ki vá lóbb epi ku sa Publius 
Ver gi li us Maro (publiusz vergiliusz máró;  
Kr. e. 70–19). A Mantua mel let ti Andesben 
szü le tett egy sze rű pa rasz ti csa lád ban. Édes -
ap ja ta nít tat ta és köz éle ti pá lyá ra szán ta, de 
Ver gi li ust nem von zot ta a po li ti ka. Élet út ját  
a köl té szet és a fi lo zó fia ta nul má nyo zá sa ha -
tá roz ta meg. Éle té nek ta lán leg meg rá zóbb 
for du la ta volt, hogy va ló szí nű leg Kr. e. 41-
ben, a pol gár há bo rúk ide jén édes ap ja kis bir -
to kát is ki sa já tí tot ták Augustus ve te rán jai 
szá má ra. Te kin té lyes ba rá tai később ki esz kö -
zöl ték, hogy az egy re is mer teb bé vá ló költő 
visszak ap ja csa lá di bir to kát. Ettől kezd ve  
Augustus sze mé lye és po li ti kai prog ram ja a 

költő sze mé ben eg  gyé vált a tár sa dal mi igaz -
ság, a jó lét és a bé ke esz mé nyé vel. Maecenas 
vet te párt fo gá sá ba, s be já ra tos lett a csá szá ri  
ud var ba is.

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

➊   Ver gi li us az Ae ne ist nem tud ta be fe jez ni,  
Kr. e. 19-ben meghalt. Vég ren de le té ben azt kér -
te, hogy még si mí tá sok ra váró mű vét sem mi sít -
sék meg. Lehetséges, hogy nem csupán a befe-
jezetlenség volt végakaratának oka, amelyre 
hivatkozni szoktak. Inkább az a megrendülés, 
amely élete utolsó éveiben megingatta hitét  
az augustusi aranykorban. Au gustus azonban 
nem en ged te, hogy az Ae ne ist elégessék: vál -
toz ta tás nél kül őriz te meg az eposzt a köl tő ha -
lá la 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, hi-

szen 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 szembe-
néznie. 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 történel-
me, miután szövetséget kötnek az etruszkokkal, s legyőzik véres harc-
ban a rutulusokat. 
    Az Ae ne is ben Ver gi li us nem egy sze rű en „utá noz za” a két ho mé ro szi 
köl te ményt, ha nem ver seng is ve le. A mű szer ke ze té nek egé sze, jellem-
ábrázolása, egy- e gy epi zód tar tal mi ala kí tá sa a Ho mé rosz-örök ség ró mai 
szel le mű új já te rem té sét mu tat ja. A ko ra be li mű velt ol va só épp eze ket az 
egye zé se ket és el té ré se ket ér té kel te a leg több re.

 
Laokoón, Trója főpapja meg akarta akadályozni, hogy 
a falovat a város falain belülre húzzák. Félt a görögök 
ajándékától. Az istenek úgy döntöttek, Trójának pusz-
tulnia kell, ezért Poszeidón a tengerparton bikaáldo-
zatot bemutató főpapra és két fiára tengeri kígyókat 
küldött. 

A Va ti ká ni Mú ze um ban lát ha tó, fe hér már vány ból 
ké szült, mél tán hí res szo bor cso port Kr. e. 25 kö rül ké -
szült a rho do szi szobrászok mű he lyé ben. A szo bor 
nagy sze rű en áb rá zol ja a re mény te len küz de lem 
moz gal mas sá gát, az el ke rül he tet len vég bor zal mát, 
a két fiú gyá mol ta lan ver gő dé sét. 

La o koón-csoport Kr. e. 2. század,  
Vatikáni Múzeum, Róma
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A gö rög bu ko losz („mar ha pász tor”) szó alap ján ne vez zük a pász tor köl té sze -
tet bu ko li kus köl té szet nek, bu ko li ká nak. Ké sőbb a ver gi liu si cím (Ec lo gae) 
nyo mán ezt a mű fajt ek lo ga név vel is il let ték.  

A mű faj meg te rem tő je – Ver gi lius min ta ké pe – a szi cí li ai szü le té sű gö rög The -
ok ri tosz (Kr. e. 3. szá zad). Idill nek ne ve zett köl te mé nye i ben (a gö rög ei dül li on: 
’képecske’, ’életkép’ szó ból) ő sze re pel te tett elő ször pász to ro kat. He xa me te -
rek ben írt és pár be szé des for má jú ver se i ben a pász to rok a ter mé szet meg hitt 
kö zel sé gé ben él nek: nyá ju kat őr zik, be szél get nek, da lol nak, sze rel mes ked nek. 
Esz mé nyí tett vi lág ez: a ko ra be li tár sa dal mi-po li tikai va ló ság ból el vá gyó dó s 
egy új arany kor után áhí to zó em be ri kö zér zet je le nik meg itt.

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

EKLOGÁK 
 
Ver gi li us a nyil vá nos ság elé pász to ri köl te -
mé nye i vel lé pett: Kr. e. 37-ben ad ta ki vá lo ga -
tott bukolikáit Eclogae cím mel. Ez a gyűj te -
mény tíz, gon do san el ren de zett he xa me te res 
költeményből áll (a sor szám ok nem a meg írás 
időrendjét fe je zik ki). 
      Ver gi li us ek lo gá i nak szereplői föld mű ve -
sek, észak-itá li ai kis bir to kosok. 
      Ec lo gá i ban fon tos sze re pet ját szik a po li ti -
ka. „Pász to ra i nak” idil li kus éle tét a pol gár há -
bo rú dúl ja fel. Nem me ne kül het nek a dur va 
va ló ság elől va la mi fé le ide a li zált vi lág ba, hi -
szen földjeikről a ve te rá nok, a ki szol gált ka to -
nák bár mi kor el űz he tik őket, s föl dön fu tó vá 
vál hat nak. A szám űzött föld mű ves mel lett 
azon ban meg je le nik a má sik is, aki már vis  sza -
kap ta ott ho nát, s a ki ala kult új rend ben, az 
au gus tu si bé ké ben él vez he ti a biz ton sá got, 
a nyu gal mat. 
 
IV. ecloga ■ Leg hí re sebb és leg több ér tel me -
zé si kí sér le tet ki vál tó idill je a IV. ec lo ga, mely 
egy megszületendő gyer mek hez kap csol ja  
az új arany kor el jö ve tel ét. A különböző ke le ti 

val lá sok Mes si ást (a Meg vál tó el jö ve telét)  
ígérő ta ní tá sai és a cumaei (kúmé) Apol lón 
papnőinek, a Szibil láknak (szi bil la) gö rög 
nyel vű könyveiből ki ol va sott jós la tai táp lál ták 
az em be rek ben a pol gár há bo rúk vér on tá sa 
kö ze pet te a vi lág meg tisz tu lá sá nak vá gyát. 
      A köl te mény te le van olyan mo tí vu mok kal 
is, ame lyek elősegítették, hogy a ke resz tény 
egy ház atyák (Lactantius – laktanciusz –,  
Augustinus) később a IV. ec lo gá ban Krisz tus 
szü le té sét megjövendölő pró fé ci át lás sa nak, 
és Ver gi li ust a kö zép kor ban va ló sá gos „po -
gány szent”-ként tisz tel hes sék. Emiatt a meg-
becsülés miatt válhatott Vergilius Dante kísé-
rőjévé az Isteni színjátékban.  
      Ilyen mo tí vu mok például: „már meg tér het 
a Szűz”; „már új sar jat küld a ma gas ból a föld re 
az ég is”; a most születő gyer mek kel be kö -
szönt az arany kor, s le tör li ró lunk a bűn nyo -
mát; az „is te ni szent gyer mek, nagy mag za ta 
Ju pi ter nek” is te ni éle tet él, s „uj jong a vi lág 
a jövendő kor szak elé be”.

eclogae (eklogé): szemelvények, válogatott 
versek

GEORGICA 
A négy könyv ből álló Ge or gi ca (geor gi ka) már Ma e ce nas ösz tön zé sé re 
szü le tett meg. Tár gyát te kint ve tan köl te mény: a föld mű ve lés ről, a gyü -
mölcs fák gon do zá sá ról, az ál lat te nyész tés ről és a mé hé szet ről szól. Va -
ló já ban még sem me ző gaz da sá gi szak mun ka, hi szen a föld mű ve lés di -
csé re té vel, Au gus tus és Itá lia ma gasz ta lá sá val a csá szár tár sa dal mi 
re form ja it akar ta szol gál ni.

NT_0010_2_MOHA_Irodalom09_TK_04_2020_GL_tordelt5_kv__210525_MOHACSY_09_2.qxd  2021. 05. 25.  6:24  Page 134



                                                                                                                                              IX. ECLOGA      135

A RÓ MAI IS TE NEK RŐL 
 
A ró ma i ak kez det ben a ma -
guk ősi itá li ai is te ne i ket 
tisz tel ték különböző szer -
tar tá sok kal és ál do za tok kal. 
A legősibbek kö zü lük az er-
dők-mezők, a szán tó föl dek 
és gyü möl csö sök védelme-
zői vol tak. 
      Később – ami kor meg -
is mer ték a gö rö gök val lá -
sát – is te ne ik egy ré szét 
azo no sí tot ták a gö rög is te -
nek kel, il let ve fel ru ház ták 
őket gö rög megfelelőik tu -
laj donsá ga i val. Így a ró mai 
Ju pi ter a gö rög Ze us  szal, Juno Hé rá val, Mi -
ner va Pallasz Athé né vel azo no sult. A gö rög 
Arész  nek a ró mai Mars (marsz), Aph ro  di  té nak 
Venus (ki ej té se: ve nusz, nem: vénusz), Ar  te -
 misz nek Di a na, Her mész nek Mercurius (mer-
kuriusz) volt a megfelelője. Apollónt Apol ló 
név vel je löl ték. 
     A gö rög mi to ló gia sze rint Ze usz, ami kor 

ap ját, Kronoszt legyőzve a vi lág egye tem ura 
lett, meg osz to zott test vé re i vel a ha tal mon.  

A ró ma i ak át vet ték ezt a 
tör té ne tet, csak a ne ve -
ket vál toz tat ták meg. 
Ju pi ter meg fosz tot ta 
ha tal má tól ap ját, Satur-
nust (szaturnusz), s úgy 
egye zett meg test vé re i -
vel, hogy Nep  tu nus 
(neptunusz; a gö rög ben 
Po szei dón) bir to kol ja a 
ten ge re ket, Plutó vagy 
más né ven Dis (disz; a 
gö rög ben Hádész) pe -
dig az al vi lág ura le -
gyen. 

Nem min den ró mai 
is ten nek volt gö rög 

meg felelője. Ilyen igen nép sze rű ősi is ten 
volt a „két ar cú” Janus (já nusz). Az ere de ti el -
kép ze lé sek sze rint ő nyi tot ta ki reg gel és ő 
zár ta be es te az ég ka pu it. Ő je len tet te a kez -
de tet és a vé get. Az imád ko zást min dig az ő 
ne vé vel kezd ték, nagy ün ne pe ken ne ki szen -
tel ték az első ál do za tot. Ha temp lo má nak 
ka pu it ki nyi tot ták, ez há bo rút je len tett a Ró -
mai Bi ro da lom te rü le tén; ha be zár ták, bé ke 
volt.

IX. ecloga ■ A IX. ec lo gá ban két pásztor-költő, Moeris (mőrisz) és 
Lycidas (licidász) be szél get a pol gár há bo rúk kegyetlenségéről, a jog ta lan 
föld fog la lás ról. A dal gyö nyö rű sé gé vel vi gasz tal ják ma gu kat, s ab ban 
re mény ked nek, hogy az is ten né vált Julius Ca e sar csil la ga bé két, jó lé -
tet hoz az egy sze rű em be rek nek. Egy Menalcas (menalkasz) ne vű költő 
ér ke zé sét is vár ják, hogy majd együtt bol do gan da lol has sanak. 

Menalcas va ló szí nű leg ma gát Ver gi li ust sze mé lye sí ti meg. Ugyan ak -
kor Lycidasban is fölfedezhetők hoz zá ha son ló vo ná sok, s Moeris is egy 
ki csit ma ga a költő. Ver gi li us te hát sa ját sor sát a pász tor vi lág ba ol vaszt -
ja be le, s így te szi meg pró bál ta tá sa it ál ta lá nos ér vé nyű vé. A pol gár há bo -
rú zűr za va ra nem csak az egyé ni lé tet fe nye get te, a köl té szet el len is irá -
nyult. A költőknek el kell hall gat ni uk, hi szen a ver sek „oly te he tet le nek ott, 
hol a Mars dár dái ro pog nak”. A zi va tar ral közelítő es té ben a két költő is 
ab ba hagy ja a dalt, ke se rűen el hall gat. 

Az ek lo ga fáj dal mas, de ár nyalt, le hal kí tott vád és íté let  a ko ra be li vi -
szo nyok kal kap cso lat ban.

Római kori pénzérme Janus  
ábrázolásával (Kr. e. 225–214) 
Art Institute of Chicago, Chicago 
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Az Augus tus-kor leg na gyobb lí ri ku sa, az an -
tik vi tás költőfe jedelme Quin tus Ho ra ti us Flac -
cus (kvin tusz horá ciusz flakkusz; Kr. e. 65–8). 
Egy dél-itá li ai kis vá ros ban (Venu sia) szü le tett. 
Ap ja fel sza ba dí tott rab szol ga volt, de fi át 
gon dos ne ve lés ben ré sze sí tet te. Ho ra ti us Ró -
má ban, majd Athén ban ta nult, s a tu dás és a 
te het ség ne mes sé ge jo gán so ha sem szé gyell -
te ala csony szár ma zá sát. Sőt ép pen azt tar tot -
ta ér de mé nek, hogy hát rá nyos hely ze te el le -
né re ju tott később a leg meg be csül tebb 
költők ba rá ti kö ré be. A pol gár há bo rú ki tö ré -
se kor a köz tár sa ság ért har co ló Bru tushoz 
csat la ko zott, s részt vett a philip pi üt kö zet ben 
(Kr. e. 42).  

     Ver gi li us mu tat ta be Mae ce nas nak, aki 
ba rát já vá fo gad ta a költőt. Men te sí tet te az 
anya gi gon dok tól: kis bir to kot aján dé ko zott 
ne ki Ró ma kö ze lé ben, Sa bi num  ban. Ese mé -
nyek ben sze gény, vissza vo nult éle tet élt. 
Ide je nagy ré szét bir to kán, később tiburi vil -
lá já ban töl töt te. 
      Ho ra ti us Augus tus ellen feléből lett Au gus -
 tus hí ve. Be lát ta, hogy a csá szár meg te rem tet -
te a béke lehetőségeit a bi ro da lom ban, de azt 
is fel is mer te, hogy az au gus tu si bé ke nem ho-
zott iga zi sza bad sá got. Vi szony la gos füg get -
len sé gét éle te vé gé ig meg tud ta őrizni, és 
mind vé gig si ke rült vis  sza uta sí ta nia Augus tus 
aján la ta it: nem lett a császár hi va tal no ka. 

Ho ra ti us

 
 
CARMENEK 
 
Ho ra ti us leg éret tebb al ko tá sai a carmenek 
(kar men) vagy ódák. A 103 ver set tar tal ma -
zó négy könyvből az első há rom Mae ce nas -
nak ajánl va je lent meg egy szer re Kr. e. 23-

ban, majd hos  szú hall ga tás után, Kr. e. 13-ban lá tott nap vi lá got a  
15 vers ből ál ló ne gye dik könyv. A tíz éves né ma ság nak a ma gya rá -
za ta ugyan úgy bi zo nyos ki áb rán du lás, Augus  tusszal kap cso la tos 
il lú zió vesz tés le het, mint Ver gi li us ese té ben. Az utol só köny vet 
csak az ural ko dó ké ré sé re ír ta meg. 

A gö rög lí ri ku sok (Arkhilokhosz, Alka iosz, Szap phó, Anak re -
ón, Pin darosz) vers for má it hal lat lan kön  nyed ség gel ül tet te át la tin 
nyelv re, s az egyes sor fa jo kat sok kal na gyobb szi go rú ság gal ke zel -
te, mint gö rög min ta ké pei. Köl té sze té nek tör té nel mi jelen tőségét 
ma ga fog lal ta ös  sze Melpomenéhez (III. könyv 30.) írott ódá já ban: 
 

■   …én zeng tem először, én 
 lentről-jött s me re dek csúcs ra ju tott, gö rög 
  ver set ró mai lant húr ja in. 
• Devec seri Gá bor for dí tá sa 

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

Itáliai kódex Horatius ódáival  
(16. század eleje)  
The British Library, London
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    Ho ra ti us épp ar ra büsz ke, az zal ál lí tott 
ma gá nak érc nél ma ra dan dóbb em lék mű vet, 
hogy az aiol (gö rög) dalt ő ho no sí tot ta meg 
Itá liá ban. Ami gö rög elődeinél új sze rű té ma, 
já té kos öt let, paj zán tré fa, az ná la fi lo zó fi á vá, 
ala po san végiggon do lt élet böl cses ség gé lesz. Azok for mai újí tá sai tu -
da tos mű gond dá ér nek ben ne, költői zse ni a li tá suk pe dig el mé lyült tu -
dás sá. S ami re alig van ös  sze ha son lí tá si ala punk, mert a gö rög lí ri ku -
sok tól job bá ra csak tö re dé kek maradtak ránk, szerkesz tő készsége 
vir tu óz.➊ 
    Ver se i nek té má já ban gyak ran klas  szi kus gö rög min ta ké pe ket kö vet, 
lí rai mon da ni va ló ját azon ban már nagy fo kú önál ló ság gal fo gal maz za 
meg. Egy fe szült sé gek kel és meg pró bál ta tá sok kal ter hes, fenyegető 
kor ban az ér zé keny, de jó zan em ber egyen súly ra és har mó ni á ra va ló tö -
rek vé se it tük rö zik köl te mé nyei. Ezért szó lal meg ver se i ben a gyak ran 
le né zett és fél re ér tett „arany kö zép szer” okos böl cses sé ge: a vá gyak, 
ér zel mek, szen ve dé lyek túl zá sa i tól va ló tar tóz ko dás, az egy sze rű élet 
sze re te te. Fel csen dül car men jeiben a lé lek nyu gal má nak vá gya, az élet 
há bo rí tat lan, de mér ték tar tó él ve zé sé nek esz mé nye, a ro ha nó idő és az 
em ber bol dog ság igé nyé nek el len té te, az el mú lás tól va ló szo ron gás fáj -
dal ma.  
 
Thaliarchushoz ■ Horatius egyik leg szebb, sa já tos élet böl cses sé- 
g ét kife jező mű ve a Thaliar chushoz (thal iárkhusz) írott köl te mé nye  
(I. könyv 9.). Ez az első könyv leg el ső ver se, ame lyet al ka ioszi stró -
fák ban írt. 
    A vers szán dé kol tan Alka iosz-idé zettel kezdődik, er re az al kaioszi 
„ki hí vás ra” vá la szol Ho ra ti us. A gö rög költő tö re dé ke így hang zik: 
 
■  Esőt zú dít le Ze usz ege ránk, erős 
    tél jön, meg áll a jég a fo lyók szinén. 
 
    Ám mit se adj a tél re! A tűz he lyed 
    ég jen, te tölt sed méz izü bor ral a 
      ke ly het szinültig, és övez zed 
        hom loko dat pu ha gyolcs szö vet tel. 

       • Tót fa lu si Ist ván for dí tá sa 
 
    Ho ra ti us a csak nem azo nos kez de tet 
egyé ni vé, ró mai vá for mál ta. Az első vers -
szak hos  szú, tűnődő kér dé se a kin ti, a tá -
vo li, az em ber nél kü li táj ra irá nyít ja fi -
gyel mün ket. A mély hó, a ter hük alatt 

Thaliarchus: a gö rög  
tu laj don név ma gyar  
je len té se: „az ün ne pi 
öröm ve zé re”

➊ „Min den so rát kü lön kell nyel vünk re ven ni és             
íz lel get ni, mint a »nagy borok« min den csepp jét.”  

• Ba bits Mi hály

aurea medi oc ritas  
(mediokritász): „arany  
kö zép szer”, arany közép -
út; a végletek től va ló  
tar tóz ko dást, a ter mé sze -
tes élet sze re te tét hirdető 
életfelfogás

Itáliai kódex Horatius  
ódáival  
(16. század eleje)  
The British Library,  
London

NT_0010_2_MOHA_Irodalom09_TK_04_2020_GL_tordelt5_kv__210525_MOHACSY_09_2.qxd  2021. 05. 25.  6:24  Page 137



                                        138      A RÓMAI IRODALOM

A Soracte-hegy (szorakte) 
a Tiberis völ gyé ben áll; 
700 mé ter ma gas, de  
Ró ma domb ja i ról is jól 
lát ha tó

■  „Tibur eny het adó ár nya i ban, a Soracte-hegy ha vas 
csú csá nak lát vá nyá ban érez te iga zán, hogy mi lyen 
cso dá la to san gaz dag, és mi lyen fáj dal ma san rö vid az 
em be ri élet. Egyet len pil la nat ban, egyet len lány ka -
caj ban vagy tü zes korty ban meg ra gad ni és meg örö kí -
te ni a vi lág szép sé gét és szo mo rú sá gát – ez volt szá -
má ra az iga zi él mény.”  

       • Fa lus Ró bert

ros ka do zó, görnyedő erdők, a met szően ke mény 
fagy tól meg állt fo lyók – ez a ha lott és moz du lat lan 
vi lág nem de rűs té li han gu la tot áraszt. Sok kal in -
kább fé lel met, szo ron gást vált ki az ol va só ból, 
kívül ről közelítő ve szélyt sej tet, amely el len vé de -
kez ni kell. 

   A má so dik stró fa ele jén fel is csat tan az éle tet fenyegető tél el le ni  
vé de ke zés pa ran csa (az ere de ti ben: „oldd fel a hi de get”, „szün tesd meg 
a fa gyot”). A vers szak min den ele me az előző so rok ta ga dá sát je len ti.  
A kin ti fa gyos vi lág ból a ben ti de rűs in ti mi tás ba ve zet az óda, az em -
ber nél kü li táj ból gond ta la nul mu la tó em be rek kö zé, vi dám tár sa ság ba, 
mely nek köz pont ja Thaliarchus, „az ün ne pi öröm ve zé re”. A tél csi kor gó 
hi de gé vel a me leg, a hó fe hér sé gé vel a fa gyot ol dó tűz vö rös fé nye, 
a gör nye dez ve kín ló dó fák kal a gond ta lan ság, a der medt vi zek kel a 
szín bor cso bo gó fo lyá sa, a moz du lat lan ság gal a fel sza ba dult moz gal -
mas ság áll szem ben – erős fe szült sé get te remt ve a két stró fa kö zött. 
Az élet okos él ve zé sé vel le het szem be száll ni az éle tet fenyegető el mú -
lás sal. 
    A té li vi lág be mu ta tá sa és el len sze re i nek fel so ro lá sa után a következő 
két sza kasz (3., 4.+ más fél sor) ál ta lá no sí tó in tel me ket fog lal ma gá ba.  
A ho ra ti u si élet böl cses ség ta ná csa it hir de ti, s „legyűrték a tenger -
kavaró vihart” ki fe je zés a múlt gyöt rel mei, meg pró bál ta tá sai me ta fo rá ja -
ként sze re pel. „A többit bízd rá, bízd az egekre” – fi gyel mez tet a költő. De 

mi ez a „töb bi”? Mind az, ami a má so dik stró fá ban 
meg raj zolt vi dám élet él ve zé sen, a pil la na ton kí vül 
esik: a múlt és a jövő. Ha már el múl tak a múlt vi -
ha ros gyöt rel mei, ne törőd jünk to vább ve lük, a jö-
vőt pe dig ve szé lyes ku tat ni. A múlt fáj dalma i ra  
va ló vis  sza em lé ke zés s a jövő szenvedé seitől, az 
öregségtől va ló ret te gés vagy a hiú re mény tönk -
re te he ti a pil la nat, a  je len nyu gal mát, bol dog sá -
gát.➊ Ha nem vá runk sem mit a jövőtől, ak kor 

➊   A la tin ere de ti ben itt szán dé kolt szín el len -
tét fo koz za a mon da ni va ló ha tá sos sá gát: 
a vi ru ló if jú kort a ta vasz zöld szí né vel  
(virens – virensz), a mo ró zus vén sé get az 
őszülő haj szür ke sé gé vel, a tél fe hér sé -
gével (canities – kaniciész) ér zé kel te ti a  
költő, s ez vis  sza utal a kezdő té li kép re, 
s egy ben az idő kér lel he tet len mú lá sá val 
sür ge ti az élet él ve zé sét.
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min den újabb nap nye re sé get je lent, s az élet örö me it (tánc, édes sze re lem) 
csak most s ad dig le het ki hasz nál ni, míg a vi ru ló if jú kor tól tá vol van a 
mo ró zus vén ség.  
    Az utol só két vers szak ban kö vet ke zik az itt és most fel ada ta. A fi -
lo zo fi kus ál ta lá no sí tás után is mét konk rét, gya kor la ti cse lek vés re vo nat ko -
zó fel szó lí tás ol vas ha tó. Bár fe nye get a tél, az öreg ség, a ha lál, most, ma 
kell él vez ni a ta vaszt, az if jú sá got – a ver se nyek tá gas me ze jén, az éj sza ka 
lágy, sze rel mi sut to gá sai, a já té kos bú jócs ká zás árul ko dó kun co gá sa s a 
ked ves ka cér vo na ko dá sa köz ben. Csak így le het szem be száll ni a mú ló 
időv el.

Licinius Murenához ■ A Licinius 
Murenához írt car men (II. 10.) a vég-
letektől való tartóz kodást, az okos 
mér ték tar tást hang sú lyoz za. A vers 
hat szap phói stró fá ból áll. 
      A köl te mény az zal a gö rög 
költők től köl csön zött kép pel in dul, 
mely az éle tet, az élet ve ze tést egy 
ve szé lyek kel te li, vi ha ros ten ge ri  
út tal azo no sít ja. 
      Az első vers szak al le go ri kus 
kép so rá nak ta ná csa ar ra irá nyul, 
hogy he lye sebb úgy él ni, ha az em -
ber tar tóz ko dik az ár tal mas szél -
sőségek től. Ke rül ni kell a koc ká -
zato kat rejtő me rész vak merőséget 
(a nyílt ten ge ren va ló uta zást), de a 
túl zott óva tos sá got is (az egye net -
len, zá to nyos part kö zel sé gét), mert mind ket -
tő ve szé lyes. 
      A két vég let kö zöt ti „arany kö zép” (Ber -
zse nyi sza vá val: „arany kö zép szer”) óv hat ja 
meg az em bert mind a szé gyen le tes nyo mo -
rú ság tól, mind az irigy lést keltő ki rá lyi pa lo ta 
pom pá já tól (2. vers szak). A vég le tek kö zött is  
a leg koc ká za to sabb az ön hitt nagy ra vá gyás.  
A fent le vő ket, a ma gas ba törőket ér he tik a leg -
sú lyo sabb csa pá sok, azo kat, akik a dú ló és min -
dent meg ron tó pol gár há bo rúk ide jén nem is -
me rik a mér té ket, s ha ta lom ra vágy nak. Er re 
fi gyel mez tet nek a har ma dik stró fa költői  
ké pei. 
      A vers utol só há rom sza ka sza bi zo nyít ja, 
hogy a ho ra ti u si in te lem nem va la mi fé le 

meg hu nyász ko dó kö zönyt, 
gyá va la ví roz ga tást je lent  
a po li ti ka útvesztőiben. Az 
iga zi bölcs megőrizheti a 
ma ga lel ki nyu gal mát, szel -
le mi sza bad sá gát, köz éle ti  
füg get len sé gét, ha oko san 
fel mé ri a vi lág, az élet örö -
kös és tör vény sze rű vál -
tozá sát, tu do má sul ve szi a 
sors for gan dó sá gát. Ugyan -
az a Jupiter hoz za és űzi el a 
tél ha rag ját; Apol ló is hol 
lan tot, hol íjat tart a ke zé -
ben. A kel lően fel vér te zett 
lé lek bát ran szem be néz 
min den lehetőséggel: ne -
héz hely zet ben sem ad ja fel 

a re ményt, de sze ren csés kö rül mé nyek kö zött 
sem bíz za el ma gát, szá mol a mos to ha for du -
lat tal: böl csen ös  sze von ja a ked vező szelek től 
da ga dó vi tor lá kat.➊ 
      A zá rókép vis  sza kap csol a ver set in dí tó 
kép sor ra, s a ha jó-al le gó ria ke rek re zár ja a 
köl te ményt.

Az ún. belvederei Apollón.  
Leókharész, Kr. e. 4. századi 
 görög szobrász művének  
római másolata, Vatikán

➊  A vers cím zett je, Licinius Murena – úgy lát -
szik – nem fo gad ta meg a lel ké re kö tött ta -
ná cso kat: Kr. e. 22-ben be le bo nyo ló dott egy 
Augustus el le ni ös  sze es kü vés be, s me ne kü -
lés köz ben halt meg.
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Ho gyan őriz he tő meg a sze mé lyes bel ső sza bad ság a kül vi lág ál lan dó vál to zá sai kö ze pet te?  
Fejt sétek ki az „arany kö zép” jelentését! Vessétek össze a horatiusi aranyközépszer-tanítást Dai-
dalosz fiának, Ikarosznak szóló tanításával: „Mindig középre tarts!”

FELADAT
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Leuconoéhoz ■ Ho ra ti us Leu conoéhoz  
(leukonoé) írt rö vid, de ha tá sos köl te mé nyé -
ben (I. könyv 11.) egy nőhöz, Leu conoéhoz 
(„ra gyo gó el mé jű”) in té zi egy sze rű, érthető ta -
ná csa it, az I. könyv 9. ódá já ban ol vas ha tó in -
tel mek vál to za tát. – Légy bölcs, él vezd oko -
san az éle tet, mert rö vid – mond ja a 
költő –, ne táp lálj hiú re mé nye ket! 
Úgy kell el fo gad ni a sor sot, aho gyan 
van, kár lá za doz ni el le ne. A mon da -
tok rö vid sé ge, tör delt sé ge (az utol só 
so rok ban) a gyors, csat ta nó sze rű le -
zá rást szol gál ja, s egy ben iz ga tot tá, 
nyug ta lan ná, sietőssé te szi a köl te -
ményt, hi szen a fi lo zo fál ga tás alatt is 
ro han az irigy idő. 
      Eb ben a köl te mény ben for dul elő 
a hí res „carpe diem” (karpe) mon dat: 
„él vezd az éle tet”, „tépd le a na pot”  
(ti. a nap, a pil la nat vi rá gát). Ho ra ti us 
köl té sze té nek fe lü le tes ismerői e  
mi att – s ha son ló ta ná csai mi att – 
szok ták he do niz mus sal, a gát lás ta lan 
gyö nyör haj szo lás nép sze rű sí té sé vel 

Roberto Bompiani: Római lakoma (19. század második fele) 
J. Paul Getty Museum, Los Angeles

 
Ho ra ti us ha tá sa az utó kor ra szin te fel mér he tet len. A lát no ki ere jű ró mai 
po é ta jós la ta be vált: élet mű ve fenn ma radt, sőt az an tik Ró mát is túl él te.  
Ke res sünk pél dá kat a ma gyar és vi lág iro da lom ból a ho ra ti u si örök ség re! 

FELADAT

Bernard Picart: Horatius 
megdicsőülése (1708) 
Rijksmuseum, Amszterdam

vá dol ni a költőt, ho lott en nek az ellenkezőjé-
ről van szó. Ho ra ti us ép pen a végletek től óv. 
Ar ra int, hogy az élet min den pil la na tá ban tu -
da to sít suk a lét szép sé gét, a lé lek nyu gal mát 
ne te gyük tönk re le he tet len vá gyak kal, a múl -
ton va ló rá gó dás sal.
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Ovidius

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 leve-
lét (hat évvel később 3 újabb levélpárral bőví-

tette). A levélírók elhagyott vagy párjuktól el-
szakított nők,  a görög mitológia ismert alakjai 
(Penelope, Phyllis, Briseis, Phaedra – pénelo-
pé, fillisz, briszéisz, fédra stb.), mindössze 
egyetlen római vonatkozású hősnő van (Di-
do) s egy történeti személy: Szapphó. A levél-
gyűjtemény  nagy újdonsága és értéke, hogy 
Ovidius a nő szemével láttatja az eseménye-
ket s írja le az érzelmeket. 

Kr. u. 1-től Kr. u. 8-ig az összegző, nagy mű-
fajok korszaka Ovidus költészetében. Ekkor ír-
ta fő művének tartott eposzát, az Átváltozáso-
kat (Metamorphoses; metamorfószész).  

Kr. u. 8-ban Augustus rendelettel kiutasí-
totta Rómából, s a Fekete-tenger partján fek-
vő Tomit (tómi, ma Constanţa, konstanca; Ro-
mánia) 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 Pontus-
ból) őrzi a számkivetettség keserűségét. Foly-
ton reménykedett, hogy Rómában maradt 
felesége és más pártfogói megszerzik számá-
ra a kegyelmet, de csalódnia kellett: csak a 
halál vetett véget száműzetésének.

Ovidius szobra Constanţán

A Hősnők leveleinek illusztrációi egy 1500 körüli francia kódexből  
The British Library, London
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■ „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 
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Átváltozások  
Az Átváltozások, amely versformáját és terjedelmét tekintve eposznak 
mondható, hexameterben íródott 15 könyvben. Maga Ovidius így ha-
tározza 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 

 
A mű témája tehát olyan mítoszok elbeszélése 
a világ keletkezésétől a költő napjaiig, amelyek-
ben átváltozás történt. Az átváltozás, azaz egy 
emberi lény átváltozása állattá, növénnyé, szo-
borrá 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 fo-
lyamatosság van a régi és az új forma között. A 15. könyvben Pitago-
rasszal mondatja el, hogy az átváltozás a világmindenség legegyeteme-
sebb törvénye: 
 

 
 

 
 

 
 
Az Átváltozások műfaját szerzője carmen perpe -
tuumnak (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 cse-
lekmény egysége nélkül. Több mint 200 átváltozást dol-

goz 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 

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

Cesar van Everdingen: 
Vertumnus és Pomona 
(1650 körül) 
J. Paul Getty Museum,  
Los Angeles 
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folyamatos mű, nem kell és nem is lehet ekként 
olvasni, hanem csodálatos mitológiai elbeszélé-
sek 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 miti-
kus szerelem, Ovidius művéből hiányzik egy átfo-
gó értékrendszer. A hagyományos görög–római 
istenség nála földi dimenziókban jelenik meg, em-
beri módon cselekszik: szeret, féltékenykedik, dü-
höng, jutalmaz. 

Ovidius nagy érdeme, hogy a megmerevedett 
mitológiai történeteknek egész  tárházát gyűjtötte 
össze, életet lehelt beléjük, s így hagyományozta át 
az utókorra. 
 
 
Pygmalion 
 
Az Átváltozások 10. könyvének 5. törté-
nete Ciprus királyáról, Pygmalionról 
szól, aki elefántcsontból egy gyönyörű 
nőt faragott ki. Olyan csodálatosra si-
került a szobor, hogy a magányos és az 
eddig a nőket messzire elkerülő mű-
vész azonnal beleszeretett. Venushoz 
fohászkodott, hogy keltse életre, amit 
az istennő meg is tett. Pygmalion bol-
dogan ölelte magához az érző, eleven 
testet, s feleségül vette. Eddig a törté-
net üzenete pozitív, amit Pygmalion 
akart, megadták neki az istenek.   

Ám Pygmalion művész, aki szinte 
elzárkózva a világtól csak az alkotás-
nak élt. S nem a rómaiak által követett művészeti elvnek, az utánzás-
nak 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 átváltozás-
történetet a művész Ovidius önvallomásának, aki a rendelkezésére álló 
forrásokból (tapasztalat és vágy) olyan művet hozott létre, ami egyedi 

Peter Paul Rubens:  
Meleager és Atalanta 
(1616 körül) Metropolitan 
Museum of Art, New York 

Jacob Jordaens –  
Nicolaes Lauwers:  
Philemon és Baucis 
(1619–1652 körül) 
Rijksmuseum,  
Amszterdam 

NT_0010_2_MOHA_Irodalom09_TK_04_2020_GL_tordelt5_kv__210525_MOHACSY_09_2.qxd  2021. 05. 25.  6:25  Page 143



                                        144      A RÓMAI IRODALOM

és tökéletes. De értelmezhetjük az átváltozást az 
önmaga alkotásába beleszerető művész szimbólu-
maként is. 

Pygmaliont híressé tette a szobra, Ovidiust pe-
dig – többek között – az Átváltozások Pygmalionja. 
Mutatja ezt, hogy számtalan adaptációja született 
az évszázadok során. A legismertebb Bernard 
Shaw színműve a nyelvtudós dr. Higgins profesz-
szorról, aki azt vállalta, hogy megtanítja a szép be-
szédre a közönséges beszédű londoni virágárus-
lányt. Eliza Doolittle-t fél év múlva Higgins úri 
társasága előkelő idegen hercegnőnek tartotta. 
Higgins nyelvészprofesszor megalkotta remek-
művét, az egyszerű virágáruslányból tökéletes 
megjelenésű ,,hercegnőt” faragott, s Pygmalion-
hoz 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 bí-
zunk valaki tehetségében és támogatjuk törekvé-
seiben, akkor gyorsan fejlődik, és a sikerei, ered-

ményei visszaigazolják az elvárásainkat. Vagyis saját pozitív fel té- 
telezéseink indítják el a változást, gyorsítják fel a fejlődést.  
• A fejezet forrása: Adamik Tamás: Római irodalom az arany korban

Giovanni Battista Tiepolo: 
Apollo és Daphne  
(1755–1760 körül) 
National Gallery of Art, 
Washington 

Étienne-Maurice Falconet: 
Pygmalion (1780 körül) 
Rijksmuseum,  
Amszterdam
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A Bib lia 
 

■  „…az ember, amikor leült írni, már maga előtt találta az utolérhetetlen tö-
kéletességű 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 eu ró pai kul tú rát, gon dol ko dást, val lást meg ha tá ro zó 
ha tá sa mi att kiemelkedő sze re pe van a Bib li á nak. Keletkezésétől kezd -
ve egé szen nap ja in kig érez te ti ha tá sát, is me re te hoz zá tar to zik az ál ta lá -
nos mű velt ség hez. A Bib lia min den fé le iro dal mi mű faj kez de ti for -
má i ra min tát nyújt (el be szé lés, pél dá zat, pár be szé des je le net, különböző 
lí rai mű faj ok: him nusz, je re mi ád [si ra lom], jö ven dö lés, sze rel mi dal 
stb.). Jel ké pes nyel ve a költői nyelv vel ro kon, té má i ban em be ri alap hely -
ze tek, él mé nyek fejeződnek ki. 

A „köny vek” ko ráb bi s na gyobb cso port ja az Ószö vet ség, 
má sik ré sze pe dig az Új szö vet ség ira ta it tar tal maz za.➊  
En nek a meg ne ve zés nek az az alap ja, hogy a bib li ai őstör-
ténet sze rint Is ten a „ki vá lasz tott nép” őseivel, Áb ra hám -
mal, Izsák kal és Já kob bal szö vet sé get kö tött, szi go rú tör -
vé nyek so ka sá gát ír ta elő szá muk ra. Ezt a szö vet sé get a 
zsi dó né pet Egyip tom ból kivezető Mó zes sel megerős -
ítette: ne kik ígér te örök ha zá ul az „ígé ret föld jét”, Ká na ánt. 
A zsi dó ság azon ban az elkö vetkező év szá zad ok so rán a 
szent köny vek sze rint meg szeg te a ré gi szö vet sé get, vé tett 
a tör vé nyek el len, s ezért a pró fé ták kö zül Je re mi ás már 
egy „új szövetségről” adott hírt. A ke resz tény ség sze rint  
Is ten ezt az új szö vet sé get Jé zus Krisz tus ál tal kö - 
tötte meg, aki Is ten fi a ként kín ha lá lá val meg vál tot ta  
az em be ri sé get, s ez zel el tö röl te az első em ber pár en -
gedetlenségéből szár ma zó „ere de ti bűnt”, az ősbűnt.  
A zsi dó val lás vi szont ta gad ja, hogy Jé zus a pró fé ták ál tal 
meg ígért Mes si ás, hi szen a Meg vál tó tól azt vár ták, hogy 
bé két és dicsőséget hoz a föld re. E fel fo gás sze rint Jé zus 
ke reszt ha lá la óta alig vál to zott a vi lág: nem csak hogy 
meg ma rad tak a há bo rúk, a fa ji el len té tek és az igaz ság ta -
lan sá gok, ha nem még sú lyos bod tak is. 

A Bib li át ed dig több száz nyelv re for dí tot ták le. Utó -
éle te, ha tá sa a mű vé sze tek re fel mér he tet len. Az Ó- és az 
Új szö vet ség szá mos tör té ne te to vább élt a későbbi iro dal -
mak ban, s él ma is jel kép ként, ha son lat ként, érv ként, hi -
vat ko zá si alap ként.
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A Bib lia a zsidó és 
ke resz tény val lás 
szent köny ve. 
Az el ne ve zés gö rög 
ere de tű, je len té se: 
’köny vek’, ’ira tok’. 
Nevezik Írás nak, 
Szen t írás nak is. 

➊  A Bib lia két önál ló ré szét, az Ó- és az 
Új szö vet sé get Hieronymus (hieroni-
musz – Szent Je ro mos, ?340–419) 
kap csol ta ös  sze egyet len gyűj te -
ménnyé ne ve ze tes la tin for dí tá sá -
ban, a Vulgatában. Nagy sza bá sú 
vál lal ko zá sát a hé ber szö veg hű kö -
ve té se jel lem zi. Mun ká ját 390–405 
kö zött vé gez te Bet le hem ben.

Marinus van Reymerswale:  
Szent Jeromos (1535–1545) 
Rijksmuseum, Amszterdam

 
A www.biblia.hu oldalon gazdag 
összeállítást találunk a Biblia művé-
szetekre gyakorolt hatásáról. Bővít-
sétek ismereteiteket, használjátok 
ezt a forrást!

FELADAT
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AZ ÓSZÖVETSÉG 
Az Ószö vet ség az óhéber iro da lom fog la la ta: mű fa juk, ke let ke zé si ko -
ruk és ere de ti nyel vük te kin te té ben egy más tól eltérő iro dal mi mű vek 
gyűj te mé nye. Kb. ezer év iro dal mát tar tal maz za a Kr. e. 12. szá zad tól a 
Kr. e. 2. szá za dig. Amit az óko ri hé ber iro da lom ból is -
me rünk, az a Bib lia ál tal ma radt fenn. A köny vek 
nagy ré szé nek nyel ve a klas  szi kus hé ber, de né hány 
mű ará mi nyel ven író dott. 
    Az egyes bib li ai köny vek ki ala ku lá sa, meg írá sa és a 
szö ve gek vég le ges for má ba ön té se kö zött év szá zad ok 
tel tek el. Az óko ri ke le ti iro dal mak mind egyi ké ben a 
szel le mi-kul tu rá lis élet fejlődésének egy meg ha tá ro zott 
pont ján meg in dult a múlt iro dal mi em lé ke i nek tu dós 
vizs gá la ta, vá lo ga tá sa, a vég le ges szö ve gek ki ala kí tá sa. 
Ezt a fo lya ma tot ne vez zük ka no ni zá lás nak.  
    A kanonizáció so rán egyes al ko tá so kat ér té ke sek -
nek, Is ten ál tal su gal ma zott „szent” köny vek nek fo -
gad tak el, má so kat mellőztek, nem tar tot ták ér de mes -
nek a megőrzésre. A val lás fel fo gá sa sze rint Is ten a 
ma ga aka ra tát az ún. ki nyi lat koz ta tás ál tal köz li 
azok kal az em be rek kel, akik re rá bíz za üze ne té nek to -
vább adá sát, el ter jesz té sét. Ilyen nek te kin tet ték a Bib lia 
szent író it, te hát az egész Bib lia végső so ron az írás ban 
le fek te tett ki nyi lat koz ta tást tar tal maz za. 
    A Bib lia ös  sze ál lí tá sá nak szem pont ja elsősorban szi -
go rú an val lá si volt, de – vi tás ese tek ben – min den bi -
zon  nyal az esz té ti ka i lag ér té kes iro dal mi em lé kek meg -
men té sé nek szán dé ka is ve zet te a tu dós pa po kat. Így 
ke rül het tek a ká non ba szin te tel jes egé szük ben pro fán, 
vi lá gi tar tal mú köny vek (pl. Pré di ká tor köny ve, Esz ter köny ve) köz mon -
dá so kat (sőt ta lá lós kér dé se ket), er köl csi és fi lo zó fi ai köl te mé nye ket tar -
tal ma zó gyűj te mé nyek (pl. Pél da be szé dek köny ve, Jób köny ve) vagy ép pen -
ség gel az ero ti kus hé ber sze rel mi köl té szet remeke, az Éne kek éne ke.  
    A hel le niz mus ko rá ban az ale xand ri ai zsi dó ság szá má ra a Kr. e.  
3. szá zad ban gö rög re for dí tot ták le az Ószö vet sé get, s ez lehetővé tet -
te, hogy a klas  szi kus hé ber iro da lom utat ta lál jon a gö rög–ró mai kul -
tú ra vi lá gá ba. Ezt a gö rög for dí tást ne ve zik – la tin szó -
val – Septuagintának (szeptvaginta; je len té se: „het ven”).  
A ha gyo má nyos le gen da sze rint het ven zsi dó bölcs kü -
lön cel lák ba zár va – is te ni su gal lat ra – egy más tól füg -
get le nül azo nos, szó sze rint megegyező for dí tást ké -
szí tett a hé ber eredetiből.➋ 

ka nón: görög szó, 
je len té se: „mér ték”,  
„zsi nór mér ték”,  
„er köl csi nor ma”
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➋ A Sep tu a gin ta több köny vet tar tal -
maz, mint a zsi dó ká non; a ka to li kus 
egy ház ezt az össze ál lí tást fo gad ta el  
hi va ta los nak, ezt ka no ni zál ta.

Michelangelo Buonarroti: Mózes 
(1515–1516) 
San Pietro in Vincoli, Róma
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Elóhim: a hé ber Él  
– ’is ten’ – töb bes szá ma;  
a ma gyar for dí tás ban:  
’Is ten’

Te rem tés köny ve – Genesis 
 
Az Ószö vet ség köny ve i nek jelentős ré sze a zsi dó ság őstörténetét dol goz -
za fel. Ezek kö zött mű vé szi ér té kei, va la mint a ben ne el be szélt ese mé -
nyek ősisége ré vén a legelső he lyet az az öt könyv fog lal ja el, me lyet 
a ha gyo mány Mó zes nek tu laj do nít.  
    A Bib lia első öt köny ve több sé gé ben er köl csi, val lá si és tár sa dal mi 
tör vé nye ket tar tal maz, zsi dó el ne ve zé se Tó ra (’tör vény’, ’tan’). Kb. a  
Kr. e. 5. szá zad vé gén szer keszt het ték egy be leg alább négy, különböző 
időben ke let ke zett for rás ból, ha gyo mány anyag ból. Az ún. „mó ze si 
köny vek” kö zül az első a Te rem tés köny ve, mely nek la ti no sí tott cí me: 
Genesis. Végső formáját a Kr. e. 6. században nyerte el. A Genesis rög -
zí tett, „ka no ni zált” szö ve gé nek ki ala kí tói a ha gyo mány anyag megfelelő 
ré sze it a különböző for rá sok ból gyak ran min den egyez te té si kí sér let 
nél kül kö zöl ték – egy más mel lett vagy egy más tól füg get le nül. Nem 
egy eset ben vi szont a két, eset leg több el be szé lést eg  gyé dol goz ták.  
Az ilyen eggyé dolgozásról rend sze rint az ún. „el lent mon dás ok” árul -
kod nak. 
    A Genesis első 11 fe je ze te a vi lág te rem té sét és az em be ri ség őstörté-
netét mond ja el mitikus formában. Az óko ri ke le ti ele me ket is ma gá ba 
ol vasz tó te rem tés tör té net mo no te is ta jel le gű. 
 
ELSŐ TEREMTÉSTÖRTÉNET 
 
A Genesis köz vet le nül egy más után két te rem tés tör té ne tet is kö zöl.  
Az elsőben az ere de ti hé ber szö veg sze rint Is ten ne ve Elóhim. Ez az 
egyet len Is ten, aki min den más is ten lé te zé sét ki zár ja, pusz ta sza vá val 

te rem tet te meg „hat nap” alatt a min den sé -
get. „A hetedik napra elkészült Isten a maga al-
kotó munkájával, és megpihent a hetedik napon 
egész alkotó munkája után.”➊  

A bib li ai el be szé lést épp az kü lön böz te ti 
meg a me zo po tá mi ai vagy más (pl. a gö rög) 
koz mo gó ni ák tól – ame lyek va la mi lyen ősi 

anyag nak a lé te zé sét fel té te le zik, s ma guk az is te nek is ré szei a vi lág -
nak –, hogy Is ten a semmiből hoz ta lét re a vi lá got, s nem va la mi lyen 
meglévő anyag ból for mál ta ki.  
    A hat na pos te rem tés fo lya mán az uni ver zum egy re ren de zet tebb, tö -
ké le te sebb lesz, a te rem tés csúcs pont ja pe dig az em ber: „Megterem-
tette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és 
nővé teremtette őket.” Időben ő az utol só és az Is ten hez leg kö ze lebb ál ló te -
remt mény. Fel ada ta, hogy ural ma alá von ja a föl det, ural kod jék „a tenger 
halain, az ég madarain és a szárazföldön mozgó minden élőlényen!”.  

ge ne szisz: görög szó, 
je len té se: ’ke let ke zés’ 
 
mo no te iz mus: ’egyet len 
is ten ben való hit’

                                        148      A BIBLIA MINT KULTURÁLIS KÓD

➊   A te rem tés hat-, il let ve hét na pos ke re te – ter -
mé sze te sen – nem va ló sá gos idő tar ta mot je löl. 
Va ló szí nű leg az em ber hét na pos mun ka- és 
élet rit mu sát hagy ta jóvá, amely már sok kal ko -
ráb ban ki a la kult, s ezt kí ván ja Is ten pél dá já val is 
szen te sí te ni.

Tóratekercs

• A Bib li á ból vett sze mel -
vé nye ket a Magyar Bib -
lia társulat által kiadott 
2014-es revideált fordítás 
alapján alap ján kö zöl jük.
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MÁSODIK TEREMTÉSTÖRTÉNET 
 
Az ún. má so dik te rem tés tör té net több pon ton el lent mond az elsőnek, 
 s ép pen csak meg em lí ti a föld és az ég meg al ko tá sát. Az Is ten ne ve eb -
ben a szö veg ben Jah ve Elóhim (a ma gyar for dí tás ban: „Úr -
is ten”). Eb ben az el be szé lés ben a külső ter mé szet ön ma gá -
ban mos to ha kör nye zet, si va ta gi pusz ta ság. Az Úr is ten, 
aki itt már több ant ro po morf vo nás sal ren del ke zik, 
ugyan úgy a föld po rá ból for mál ta meg az em bert, mint a 
me zo po tá mi ai mon dák is te nei, vagy mint Pro mé theusz, 
„és az élet leheletét lehelte az orrába”. Az em ber te hát ös  sze -
tett lény: a föld anya gá ból és az Is ten ál tal adott éltető 
elemből áll. Mi vel az em ber (adam) a földből (adama) szár -
ma zik, ez az ál ta lá nos meg je lö lés a szö veg egy későbbi  
ré szé ben már az első em ber ne ve ként sze re pel: Ádám. Az 
éle tet táp lá ló ker tet, az Éden kert jét az Úr is ten kü lön te -
rem tet te meg az em ber szá má ra, s Ádám ol dal csont já ból 
al kot ta meg az asszonyt, Évát. 
    A bib li ai tör té net ben is meg ta lál ha tó a bűn beesés ősi 
mo tí vu ma, a lá za dás Is ten pa ran csa el len: az első em ber -
pár a szi go rú ti la lom el le né re – miszerint kerüljék az Éden 
közepén álló fát – Éva ösztönzésére szakított a „gyümölcsé-
ből, és evett”. Ezzel a tettükkel a tudás birtokába kerültek, 
hiszen a fa a jó és rossz tudásának fája volt. El kö vet ték az 

                                                                                                          TEREMTÉS KÖNYVE – GENESIS      149

 
Vessétek össze a két alkotást! Milyen hasonlóságokat találtok?

FELADAT

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

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

Hugo van der Goes: Bűnbeesés 
(1479 után) 
Kunsthistorisches Museum, Bécs
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első, az „ere de ti bűnt”. „Ekkor megnyílt mindkettőjük szeme”, ön tu dat ra éb -
red tek, de el ve szí tet ték az Éden kert jét, az ön tu dat lan bol dog ság szín te -
rét. Az Úr is ten a ke ru bo kat és a fenyegető tü zes kar dot ál lí tot ta az Éden 
kert jé hez, hogy őriz zék az élet fá já hoz vezető utat, ne hogy az em ber ar -
ról a fá ról is gyü möl csöt sza kít va örök éle tet nyer jen. Az Éden el vesz té -
sé vel sza kadt rá az em be ri ség re az élet min den szen ve dé se s vé gül a ha -
lál bor zal ma. 
    Az első bűn meg za var ta azt a ren det és nyu gal mat, ame lyet az Éden -
kert jel ké pe zett. Az Is ten el le ni lá za dás to váb bi bű nök for rá sa lett. Ma -

gá val hoz ta az em be rek kö zöt ti el len sé ges ke dést, gyű löl kö -
dést, gyil kos in du la to kat. Ezt jel zi Káin és Ábel (Ádám és 
Éva első gyer me kei) tör té ne te is. Káin irigy féltékenységből 
agyon ütöt te öc  csét, Ábelt, mert az ő ál do za tát az Úr ke -
gye sen el fo gad ta, míg Káinét el uta sí tot ta.➊ 

A bib li kus el be szé lés sze rint ez az első em ber ölés a „vi -
lág tör té ne lem ben”, mely rá adá sul test vér gyil kos ság is volt, 
s az em ber er köl csi bu ká sát, el té ve lye dé sét iga zol ja. 
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➊   Káin alak ja a ké sőb bi év szá za -
dok köz tu da tá ban a go nosz -
ság, az em ber te len ség, a ke -
gyet len ség ősképe, archetípusa 
lett az ábe li sze líd ség és  
ár tat lan ság ki szol gál ta tott sá ga 
el le né ben, s ma is a dur va erő -
szak ha tal mát szim bo li zál ja.

 
Nézzetek utá na, mit je lent a Bib li á ban az ún. „Káin-bélyeg”! Ho gyan vál to zott meg a ké sőb bi ek -
ben a ki fe je zés je len té se?

FELADAT

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

radhassanak –, így a teremtéstörténet mellett 
több pusztulásmítoszt is olvashatunk az Ószö-
vetségben. Mózes első könyve miután beszá-
mol az emberpár bűnbeeséséről és a test -
vérgyilkosságról, és több olyan történetet  
tar talmaz, 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 gonosz-
ság 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” – ol vas hat juk a Bib li á ban. Is ten ezért 
el ha tá roz ta, hogy bün te té sül özön víz zel tör li 
el a föld színéről a rom lott em be ri sé get. Egye -
dül Noé  nak és csa lád já nak ke gyel me zett 
meg, mert „Noé igaz ember volt, feddhetetlen a 
maga nemzedékében. Az Istennel járt Noé”. 

Michel Wolgemut műhelye: Noé bárkájának építése 
(1493) Rijksmuseum, Amszterdam
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A víz özön el be szé lé sét a Ge-
nesis 6–9. fe je ze tei tar tal -
maz zák. Két, egy más nak 
több te kin tet ben el lent -
mon dó for rás anya got szer -
kesz tet tek egy be a szö veg 
véglegesítői. 
      A jahvista for rás ke rek, 
for dula tos tör té ne tet őrzött 
meg. Isten-szerep lője, Jah ve 
(„Úr”) ant ro po morf lény  
ér zel mek kel, in du la tok kal. 
A  go nosz ság el ha tal ma so -
dá sa mi att pusz tít ja el a föl di 
élőlényeket. Meg ér zi az ál -
do zat ked ves il la tát, s meg -
bán ja tet tét: nem fog ja töb -
bé ki ir ta ni a föl dön élőket. 
Az özön vi zet eső okoz ta, tar ta mát ke rek szá -
mok jel zik (ös  sze sen két hó nap). Noé ma da rak 
ré vén igyek szik meg ál la pí ta ni, fel szá radt-e 
már a föld. Mi u tán ki ju tott a bár ká ból, első 
dol ga, hogy a tisz ta (te hát ál do zat ra al kal mas) 
ál la tok ból ál do za tot mu tas son be (az ál la tok -
ból ugyan is he tet-he tet vitt ma gá val). 

A má sik for rás, amely az  
Elóhim („Is ten”) ne vet hasz nál ja, 
tu dá lé kos. Lehetőleg pon tos 
ada to kat kö zöl mindenről, eze -
ket bőségesen rész le te zi, a for -
du la tos epi zó do kat vi szont mel-
lőzi. A víz özön időtartama itt 
egy tel jes nap év. Ab ból a koz-
moszelképzelésből következő-
leg, hogy a föl det víz ve szi kö -
rül, nem csu pán esőből, de a 
„mély ség vizeiből” is ere dez te ti 
az ára da tot. A bár ká ba vitt ál la -
tok szá mát egy sé ge sen kettő-
kettőben ál la pít ja meg. Köz li  
a bár ka meg fe nek lé sé nek he -
lyét is: „Ara rát➊ he gye i nek (egyi -
kén)”. A víz özön után ál do zat ról 

nem ír, he lyet te Elóhim „szö vet ség kö té sét” 
em lí ti, s köz li a szi vár vány mí to szát.

Id. Jan Brueghel: Az állatok beszállnak Noé bárkájába (1613), J. Paul Getty Museum, Los Angeles

Noé bárkájának ábrázolása egy  
15. század végi angol kódexből 
J. Paul Getty Museum, Los Angeles

➊   Ara rát: tűz há nyó Tö rök or szág ke le ti ré szén 
(5165 m)
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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, épít-
sünk 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 vetélke-
désre használták fel az emberek. A  nyelvi 
sokszínűség pedig már nem hozhat ilyen 
egyetértést.

Id. Pieter Brueghel: Bá bel tor nya (1536), Kun sthis torisches Muse um, 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 hatal-
mas nyolcszögletű építmény volt 8 emelettel, magassága pedig elérte a 91 métert. 

 
Pieter Brueghel [píter bröhel] aprólékosan kidolgozva mutatja be a torony építését. A kép bal al-
só 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?  

FELADAT
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József története 
 
A Te rem tés köny ve (Genesis) az első  
11 fe je zet után rá tér egy szimbolikus 
csa lád, a kiválasztott nép tör té ne té nek 
el be szé lé sé re. A pát ri ár kák ról (Áb ra hám, 
Izsák, Já kob, Jó zsef) szó ló fe je ze tek ben 
azt kí ván ták ki emel ni a tu dós szerzők, 
hogy Is ten irá nyít ja a tör té nel met, ő 
irá nyít ja az ősatyák éle tét is, s a for du -
ló pont ok nál köz vet le nül avat ko zik be -
le az ese mé nyek be. Mindezekből az a 
val lá si té tel vi lág lik ki, hogy van Is ten, 
aki ki ala kít ma gá nak egy né pet, or szá -
got ad ne ki, és az ese mé nye ket irá nyí -
tó tet te i ben ad ma gá ról ki nyi lat koz ta -
tást. Ez az Is ten Jah ve, a nép Iz ra el, az 
or szág az Ígé ret föld je, Ká na án. 
    A csa lád tör té net ben he lyet kap nak 
ki sebb ese mé nyek, jel leg ze tes epi zó -
dok is. A Genesis leg szebb, leg mű vé szibb, szin te már önál ló „kis re gény- 
 nyé” kikerekedő rész le te: Jó zsef tör té ne te.➊ Ez is azt iga zol ja, hogy Is ten 
aka ra ta ér vé nye sül a tör té ne lem ben, jól le het itt in kább ál mok ban és jel -
ké pek ben szól be le az em be rek éle té be. Jó zsef azért le he tett si ke res, a 
szen ve dés mélységeiből is ma gas ra emelkedő em ber, mert nem volt haj -
lan dó vét kez ni az Is ten pa ran csai el len, s ezért „az Úr Jó zsef fel volt”.➋ 
    Já kob kedvenc feleségétől, Rácheltől szü le tett Jó zsef és a leg fi a ta labb 
fiú, Benjamin. Ezért ap juk ezt a két leg ki sebb gyer me ket sze ret te leg -
job ban.➌
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➊   József tör té ne te a Gen e sis 37–50. fe je ze te i ben ol vas ha tó. 

➋   Ebben a tör té net ben is ta lál ha tók külön böző „el lent mon dás ok”, kö vet ke zet len sé gek. Ezek itt is ar ról val -
la nak, hogy kü lön fé le for rás anya go kat dol goz tak egy be a szö veg véglegesítői. Ilyen kö vet ke zet len sé gek 
pl., egy szer Ruben, más  szor Juda a jó test vér, aki meg akar ja men te ni Jó zse fet; a szö veg egyik ré szé ben 
midiáni ta, más ré szé ben iz ma e li ta kereskedőkről van szó; Jó zsef nek a kereskedők ke zé re ju tá sa is ho má -
lyos: nem le het pon to san tud ni, hogy ez mi kép pen tör tént (ugyan is két lehetőség kör vo na lai bon ta koz -
nak ki); nem vi lá gos az sem, hogy kik ad ták el Jó zse fet Potifárnak: iz ma e li ták-e vagy a mi diá ni ták (mind -
két va ri á ció ol vas ha tó az el be szé lés ben). 

➌   Jákobnak – Iz ra el nek – még tíz fia volt: a legidősebb Ruben, a ne gye dik Juda. 
      Ezt mond ja Jó zsef, mi kor meg is mer te ti ma gát test vé re i vel:  
      „Isten küldött el engem előttetek, hogy maradékotok legyen a földön, és életben tartson benneteket nagy sza-

badítással. Tehát nem ti küldtetek ide, hanem Isten, aki engem a fáraó első emberévé, egész házának urává 
és egész Egyiptom uralkodójává tett.”

Ferenczy Károly: Józsefet eladják testvérei (1900) 
Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria, Budapest
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   Jó zsef sor sát, aki kez det ben nem is ro kon szen ves (árul ko dó, hence-
gő, ön telt), álom lá tá sai, il let ve álom fej té sei ala kít ják. Ezek jut tat ják a 
cisz ter na mé lyé re, s ezek eme lik Egyip tom ban a leg ma ga sabb rang ra.  
A gyűlölködő és irigykedő test vé rek el akar ják pusz tí ta ni őt,  
és Já kob előtt azt a lát sza tot kel tik, mint ha vad ál lat tép te vol na szét. De 
az is te ni gond vi se lés a rossz tettekből is jót tud ki hoz ni (ugyan így: bör -
tön be ke rü lé se ré vén jut majd a fá raó elé). Is ten meg men ti Jó zse fet, sőt: 
ép pen test vé re i nek bű nét hasz nál ja fel ar ra, hogy Iz ra el (Já kob) csa lád -
ja meg me ne kül jön az éhín ség ide jén, s ez ál tal tel je sül hes sen az Áb ra -
hám nak adott ígé ret. 
    Az el be szélt eseményekből az az er köl csi ta nul ság is ki ol vas ha tó, 
hogy csak az ké pes nagy tet tek re, má sok irá nyí tá sá ra, aki ma ga is meg -
jár ta a szen ve dé sek mély sé ge it, át él te a mél tat lan sá gok kín ja it (cisz ter -
na, bör tön). Jó zsef alak ja em be ri leg-er köl csi leg is egy re tisz tul, ma ga -
sabb ra emel ke dik: az el ké nyez te tett, dicsekvő fi ú ból nem csak egy nagy 
bi ro da lom felelősségteljes és te het sé ges irá nyí tó ja lesz, ha nem olyan em -

ber, aki el len tud áll ni a leg csá bí tóbb kí sér té -
sek nek. Meg fé kez ve ter mé sze tes ösz tö ne it tisz -
ta ma rad (Potifárné epi zód ja), le tud ja győzni 
jo gos bos  szú vá gyát, meg tud bo csá ta ni test vé -
re i nek: sze ret ni ké pes azo kat, akik egy kor éle -
té re tör tek, a ros  szat jó val vi szo noz za. Így vá lik 
ő is a bib li ai Meg vál tó előképévé. Ugyan ak kor 
a test vé rek nek is meg kell tisz tul ni uk, meg kell 
jár ni uk a bűnhődés út ja it, hogy vé gül sze re tet -
ben új ra egy más ra ta lál has sa nak. 
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Ke res setek pél dá kat a mi to ló gi ában a vis  sza uta sí tott sze rel mes as  szo nyok bos  szú já ra vagy tra gé -
di á já ra (pl. Médeia, Phae dra [fédra])! A té mát, a mos to ha fi á ba ha lá lo san be le sze re tő as  szony tör té -
ne tét Szo phok lész, Eu ri pi dész, Seneca, Racine is fel dol goz ta.

FELADAT

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

 
 
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 vándor-
lásának 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 elha-
tároztam, 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 ül-
döző egyiptomiaktól. 

Mózes által adta Isten a Tízparancsolatot a választott népnek azért 
,hogy ne emberi vágyaknak, hanem Isten akarata szerint éljen. A Tízpa-
rancsolat a Biblia legfontosabb erkölcsi és vallási tanításait foglalja össze,  
s két egymástól világosan elkülönülő részre oszlik. Az első négy parancso-
lat 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 össze-
függ: 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 ember-
társadat úgy, mint saját magadat!”  

AZ ÓSZÖ VET SÉG MÁS KÖNY VEI 
 
Az Ószö vet ség jelentős ré szét te szik ki a pró fé -
tai köny vek.➊  
      A klas  szi kus prófétizmus ko ra a Kr. e. 8–4. 
szá zad. Az ókor nagy val lá sa i ban gyak ran sze -
re pel tek olyan „su gal ma zott” em be rek, akik azt 
igé nyel ték, hogy el higgyék ró luk: is te nük ne -
vé ben be szél nek. A pró fé ták – a köz vé le mény 
sze mé ben – Is ten sza vá nak a hír nö kei vagy 
ma gya rá zói vol tak, és hit tek kül de té sük is te ni 
ere de té ben. Is ten üze ne te több fé le kép pen jut -
hat el a „ki vá lasz tott” pró fé tá hoz: lá to más ban, 
né ha álom for má já ban, hal lás ál tal, de leg gyak -
rab ban belső su gal ma zás ra. A ka pott üze ne tet 
a pró fé ta különböző mó don ad ja to vább: lí rai 
for má ban vagy pró zában, pél da be széd ben 
vagy nyíl tan, a jós la tok ho má lyos stí lu sá ban 
vagy fel hasz nál va a szem re há nyás, a szó no ki 
be széd, az is ten tisz te le ti zsol tá rok, a sze rel mi 
ének, a sza tí ra, a gyász dal iro dal mi for má it. 
      A pró fé ták több nyi re a tár sa dal mi igaz -
ság ta lan sá gok el len is har col tak. Vé le mé nyük 

sze rint az as  szír, majd a ba bi lo ni hó dí tás kö -
vet kez té ben be szi vár gó ide gen is te nek és 
val lá sok idéz ték elő a szo ci á lis ba jo kat. Szen -
ve dé lyes han gon hir det ték Jah ve, az egyet -
len Is ten ma ga sabb ren dű ség ét, aki az egész 
vi lág min den ség nek és így a tör té ne lem nek is 
az ura, s nem hagy he lyet más is te nek nek. 
A  nem ze ti ka taszt ró fá kat Jah ve idéz te elő, 
hogy meg bün tes se né pét, hi szen a bűn a 
leg dur vább tá ma dás az igaz sá gos Is ten el len, 
a sze re tet Is te ne el len, az Is ten szent sé ge  
el len. A bün te tés azon ban nem a leg utol só 
sza va Is ten nek. Ha meg elé gel te né pe szen ve -
dé sét, a Mes si ás (a „föl kent”) ré vén meg sza -
ba dít ja Iz ra elt a meg pró bál ta tá sok tól, s a tá -
vo li jövőben egy mes si á si bi ro dal mat ala pít. 

 
➊ A ke resz tény ká non sze rint négy „nagy pró fé ta” 

(Iza jás, Je re mi ás, Eze ki el, Dá ni el) ter je del mes köny -
ve és ti zen két, ún. „kis pró fé ta” sze re pel a Bib liá ban. 
Ez utób bi meg je lö lés a köny vek rö vid sé gét akar ja 
je len te ni, és nem szán dé ko zik őket cse ké lyebb ér -
té kű nek mon da ni, mint a „nagy” pró fé tá kat.

NT_0010_2_MOHA_Irodalom09_TK_05_2020_GL_tordelt5_kv____ue0626_20230212_MOHACSY_09_2.qxd  2023. 02. 12.  8:06  Page 155



Zsol tá rok köny ve 
 
A Zsol tá rok köny ve különböző ko rok ban ke let ke zett li tur gi kus, az az 
szer tar tá sok al kal má val, is ten tisz te let kor hasz nált éne kek, ver ses szö -
ve gek gyűj te mé nye. Min den ká non 150 zsol tárt tar tal maz. Ezek nek 
a lí rai köl te mé nyek nek az egyes ün ne pi vagy más al kal mak ra va ló fel -
hasz ná lá sát a vál to za tos tar ta lom és mű faj (him nusz, kö nyör gés, pa -
nasz, ima, há la adás stb.) tet te lehetővé. 
    A hé ber köl te mé nyek rit mi ká ja ugyan úgy, mint a su mer vagy az ak -
kád (pl. Gil ga mes) és más ke le ti nyel vek ver se ié, nem azo nos az  
eu ró pai ver sek rit mu sá val. Az ál ta lunk meg szo kott vers rit mus legalap-
vetőbb tényezője a szó tag ok szint jé ig le ha to ló rit mi kus ren de zett ség: 
a szó tagok bi zo nyos szem pon tú sza bá lyos is mét lő dése, vál ta ko zá sa. Ez -
zel szem ben a hé ber ben főleg a szó- vagy szócsoport is mét lés, a fi gu ra 

etymologica (fi gu ra etimologika), de leg in -
kább a gon do lat rit mus kü lön böz te ti meg a 
min den na pi beszédtől, a pró zá tól a költői, 
emel ke det tebb szó lást, a ver ses szö ve get. 

A hé ber ben a szó kincs jelentős ré szét 
olyan sza vak al kot ják, me lyek szó gyö kök 
(szó tö vek) képzéséből szár maz nak, így 
a nyelv jel leg ze tes sé ge a fi gu ra etymologica 
(pl. „éne kek éne ke”; „él te éle tét”; „ha lál lal hal”). 
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A fi gu ra etymologica a szó tö vé nek is mét lé sén 
ala pu ló stí lus alak zat. Pl.: „Világnak világa, virágnak 
virága”.

A gon do lat rit mus a mon dat tag ja i nak pár hu za -
mos sá gát, a gon do la tok sza bá lyo zott is mét lő dé sét 
je len ti.

A zsoltárszerző Dávid  
király. Iniciálé egy  
1430–1450 körüli itáliai 
zsoltároskönyvből  
Cleveland Museum  
of Art, Cleveland

JÓ NÁS KÖNY VE 
 
A kis pró fé ták gyűj te mé nyé be tar to zik a Jó nás 
köny ve. Tu laj don kép pen el be szé lés: egy en -
ge det len pró fé ta né mi leg mu lat sá gos tör té -
ne tét mond ja el. Jónás előbb me ne kül ni akar 
a rá bí zott fel adat elől, az tán pa nasz ko dik Is -
ten nek a pré di ká ci ó ja ál tal el ért vá rat lan si ker 
mi att. A töb bi pró fé tai könyvtől ép pen no vel -
lisz ti kus jel le ge kü lön böz te ti meg: azok egy-
 e gy pró fé ta hi te les vagy fik tív sza va it tar tal -
maz zák, ez vi szont Jó nás éle té nek egy 
„ka land ját” me sé li el, s csu pán egy rö vid ima 
ere jé ig idé zi ma gát a pró fé tát, a zsol tá rok hoz 
ha son ló ver ses szö ve get ad va a szá já ba. 
      A rö vid, kön  nyed, él ve ze tes ol vas mány 
egy részt azt bi zo nyít ja, hogy az is te ni külde-
téstől nem le het meg sza ba dul ni, más részt 
szem be for dul már a kö nyör te len val lá sos ság -

gal, a fenyegető os to ro zás sal is: a tü rel met, 
a meg bo csá tást hir de ti. 
      Eb ben a tör té net ben az egész vi lág ro kon -
szen ves: a hajótöréstől rettegő po gány mat ró -
zok, a ki rály, a la kos ság egé szen a ninivei ál la -
to kig, ki vé ve az egyet len igaz hi tű iz ra e li tát, 
Jó nást. Hu mo ros mo tí vu ma a szö veg nek, 
hogy a pró fé ta sza vá ra nem csak az em be rek 
ve ze kel nek, ha nem böj töl nek a szar vas mar hák 
és a ju hok is, és „zsák ru hát ölt em ber és ál lat”. 
Az utol só mon da tok, ame lyek ben az Úr szem -
be ál lít ja Jó nás saj ná la tát az el pusz tult bo kor 
mi att és ma kacs gyű lö le tét Ninive iránt, csat -
ta nó sze rű en zár ják le a tör té ne tet.➊ 

 
 
➊ E bib li ai el be szé lés leg ne ve ze te sebb ma gyar fel -

dol go zá sa, új ra ér tel me zé se Ba bits Mi hály Jó nás 
köny ve című el be szé lő köl te mé nye.
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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! Szomju-
hozik 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.   Ke res sünk a 42. zsol tár ban olyan jel ké pes ki fe je zé se ket (szó ké pe ket), ame lyek hez az aláb bi 

ér zel mek kap cso lód nak:  
      • az Is ten utá ni vá gya ko zás        • szo mo rú ság               • szo ron gás                    • meg bán tott ság 
      • hon vágy                                         • uj jon gó öröm            • há la adás                      • re mény

FELADATOK

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

KÉPES BESZÉD 
 
23. zsol tár ■ Ebben a zsoltárban elsősorban a zsol tá rok (és ál ta lá -
ban a Bib lia) ké pes be szé dét ta nul má nyoz hat juk. Ez a zsol tár a há la -
adás nak, az Is ten be ve tett fel tét len bi za lom nak a meg val lá sa. 

A vers első és má so dik fe le (7  + 8 sor) egy- e gy me ta- 
 fo ra ki bon tá sa, rész le te zé se. Az in dí tó kép ben az Úr és a vá lasz tott 
nép, a zsi dó ság vi szo nyát a jó pász tor és a nyu ga lom ban, biz ton ság -
ban élő nyáj kap cso la ta fe je zi ki – a pász tor ko dó élet mód ra jellemző 
szem lé let tel. Az első sor má so dik félsorának – „nem szen ve dek hi ányt” 
– a to vább vi te le, ki fej té se az ez után következő so rok gon do la ti tar -
tal ma (zöldellő rét, víz, sö tét ben is biz ton ság), az utol só más fél sor  
(6–7.) pe dig vis  sza kap csol a jó pász tor kép(zet)éhez. 
    A köl te mény má so dik fe le új me ta fo rá val kezdődik. Itt a szí ves 
ven dég lá tó és a min den jó ban részesülő ven dég kap cso la ta ér zé kel te ti az 
is te ni gond vi se lést, s vé gül a min den ár ta lom tól va ló vé dett sé get jel ké pe -
zi az Úr há zá ban va ló örök ott hon ra ta lá lás.  
 
42. zsoltár ■ Az egyik legismertebb zsoltár, az ember Isten iránti örök 
vágyának és a lélek szomjúhozásának szavakba, szemléletes hasonlatok-
ba öntése. Az alábbiakban az eredeti szöveg mellett két, későbbi korok-
ban született feldolgozást is közzéteszünk.
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AZ ÚJSZÖVETSÉG 
 

Az Új szö vet ség az óke resz tény iro da lom leg -
fon to sabb al ko tá sa it fog lal ja ma gá ban.  
A ka no ni zált köny vek a Kr. u. 1. szá zad vé -
ge fe lé nyer het ték el mai for má ju kat. Az 
Új szö vet ség vég le ges szö ve gé nek nyel ve a  
gö rög. 

Az első részt a négy evan gé li um al -
kot ja. Az első há rom könyv Má té, Márk, il let -
ve Lukács evan gé li u ma ként is mert. A szerzők 
Jézus éle té nek, szü le té sé nek, ta ní tá sa i nak, az 
em be re kért vál lalt kín ha lá lá nak, ke reszt re fe -
szí té sé nek el be szé lé se kor ugyan azt a ha gyo -
mány anya got dol goz ták fel, s szö veg sze rint 
is sok mű ve ik ben az azo nos ság. Ezért szi nop -
ti ku sok nak („együtt lá tók”) szo kás ne vez ni 
őket. A szi nop ti ku sok úgy mu tat ják be 
Jé zust, mint aki is te ni meg bí zás sal, pró fé tai 
kül de tés sel, mes si á si hi va tás sal ren del ke zik.  
A ne gye dik, a Já nos-evan gé li um lé nye ges el té -
ré se ket mu tat a szi nop ti ku sok hoz ké pest. Jé -
zus ról elsősorban mint Istenről be szél, aki bár 
em be ri tes tet öl tött ma gá ra, de is te ni lé nye gét, 
te kin té lyét és ha tal mát szün te le nül ki mu tat ja: 
„Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és 
az Ige Isten volt. – Az Ige testté lett, közöttünk la-
kott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egy-
szülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igaz-
sággal.” A cso dák le írá sa is azt a célt szol gál ja, 
hogy Jé zus is ten sé gét te gye ér zék le tes sé. 

Az Új szö vet ség ha tá sa az eu ró pai művelődésre szin te fel mér he tet len. 
A ke resz tény ség két év ez re des tör té ne té ben meg szám lál ha tat lan iro dal -
mi, képzőművészeti, ze nei al ko tás me rí tet te té má ját elsősorban az evan -
gé li u mi eseményekből. 
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Az evan gé li um (a gö rög szó la ti no sí tott for má ja) 
„jó hírt”, „öröm hírt” je lent. Jé zus az üd vös ség öröm -
hí ré ről be szélt, az apos to lok – Jé zus ta nít vá nyai – 
már a Krisz tus ról szó ló ta ní tást, Jé zus Krisz tus élet -
tör té ne tét ne vez ték evan gé li um nak, öröm hír nek. 

 
1.   A leg gyak rab ban Jé zus szü le té sét és kín ha lá lát dol goz ták fel a különböző művészeti alkotá-

sok. Említsetek ilyen műveket! 
2.   An gya li üd vöz let; szent csa lád; Má ria a gyer mek kel (Ma don na); ki rá lyok imá dá sa – Jézus 

szü le té sé hez kap cso ló dó művészeti té mák. Mit je len te nek ezek a fo gal mak? Melyik té ma 
hogyan je le nik meg a tan köny v ké pe in?

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

FELADATOK
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Jézus születése 
 
Jézus születéséről a négy evangé-
lium közül csak Máténál és Lu-
kácsnál olvashatunk, a Megváltó 
gyermekkoráról pedig csak Lu-
kács tesz említést. Mindkettő 
hangsúlyozza Jézus születésének 
csodás voltát, a Messiás eljövete-
lét: „üdvözítő született ma nektek, 
aki az Úr Krisztus, a Dávid váro-
sában” – írja Lukács. Az evangé-
liumírók ugyan eltérő módon 
számolnak be Jézus születéséről, 
de nem állnak ellentmondás- 
ban, inkább kiegészítik egymást. 
A legfőbb pontok megegyeznek: Jézus Dávid király nemzetségéből szár-
mazott, a Szentlélektől fogant, szűztől született Betlehem városában, 
Názáretben nevelkedett, apját Józsefnek, anyját Máriának hívták. Máté-
tól tudunk a napkeleti bölcsekről, a betlehemi gyermekgyilkosságokról, 
a szent család Egyiptomba meneküléséről, valamint arról, hogy csak  
Heródes halála után tértek vissza onnan, s telepedtek le Názáretben. 

Lukács részletesebben, színesebben és művészibben számol be az 
eseményekről. Ír arról, hogy az Úr angyala, Gábriel (Isten embere) 
meglátogatja Máriát Názáret vá-
rosában, s hírül viszi: „Íme, fo-
gansz méhedben, és fiút szülsz, akit 
nevezz Jézusnak. Nagy lesz ő, és a 
Magasságos Fiának nevezik majd; 
az Úr Isten neki adja atyjának, Dá-
vidnak a trónját, ő pedig uralkodik 
a Jákób házán örökké, és uralkodá-
sának nem lesz vége.” 

Keresztelő  Szent János szüle-
téséről is beszámol: „Téged pedig, 
kisgyermek, a Magasságos prófétájá-
nak neveznek majd, mert az Úr 
előtt jársz, hogy elkészítsd az ő útjait, 
hogy megtanítsd népét az üdvösség 
ismeretére bűneik bocsánata által”. 

Lukács tudósít a népszámlá-
lásról is, amely miatt József és az 
áldott állapotában lévő Mária 

A „Jé zus” név a zsi dó  
Je ho su sa („Jah ve a se gít -
ség”) rö vi dí tett vál to za tá -
nak (Je sua) gö rö gös for -
má ja. – A „Krisz tus” szó 
meg fe lel a zsi dó Ma si ach -
nak, gö rö gö sen Mes siás -
nak, gö rög re le for dít va 
Chrisz tosz nak, amely  
’Fel kent’-et je lent.  
Az Ószö vet ség ben olaj jal 
ken ték fel és Is ten nek 
szen tel ték a ki rályt,  
pró fé tát és pa pot.
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Gerard David: Jézus születése  
(1480-as évek eleje) 
Metropolitan Museum of Art, New York

Sandro Botticelli: A királyok imádása (1478–1482 körül)  
National Gallery of Art, Washington
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Názáretből Betlehembe mentek. Ő meséli el a betlehemi istállóban való 
születés történetét valamint, hogy a környékbeli pásztorok angyali in-
tésre mentek imádni az Urat. 

Nyolcnapos korában a gyermeket körülmetélték, és Jézusnak nevez-
ték el, ahogyan az angyal kérte. A zsidó hagyományok szerint születése 
után negyven nappal pedig felvitték Jeruzsálembe, és bemutatták a temp-
lomban. 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 já-
szol körül álló állatok képe és az is, hogy a napkeleti bölcsek hárman 
voltak. 
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Jé zus szü le té sé vel kap cso la tos Jó zsef At ti la  Bet le he mi ki rá lyok cí mű verse. Ka rá csony bol dog ün -
ne pét ál lít ja kö zép pont ba Jó kai Mór Me lyi ket a ki lenc kö zül? cí mű no vel lá ja. Ked velt ka rá cso nyi 
éne ke ink kö zül a Fel nagy öröm re… kez de tű nek Gár do nyi Gé za a szerzője. Jé zus szü le té sé nek 
ün ne pé hez kap cso ló dik Ady End re  Kis ka rá cso nyi éne ke is. Folytassátok a gyűjtést!

Burgundiai festő:  
A királyok imádása  
(1410–1420 körül) 
J. Paul Getty Museum,  
Los Angeles

keresztelés: A keresztény 
egyház egyik szentsége 
a keresztség. A kereszte-
lés a keresztény egyházba 
fogadás jelképe. Kereszte-
lő János még alámerítés-
sel keresztelt: lemerítve 
az embereket a meghalás 
jelképeként, majd kiemel-
ve a vízből, az újjászüle-
tésre utalva. Jóval később 
alakult ki a fej háromszori 
leöntésének szokása. 

 
Jézus megkeresztelése  

 
Amikor Jézus 30 éves korában elment Galileából, hogy megkeresztel-
kedjék, 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 hirdet-
hette 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. 

FELADAT

A keresztény naptár sze-
rint a hívők karácsonykor 
(december 25-én) ünnep-
lik Jézus Krisztus születé-
sét. Jézus születésének 
legvalószínűbb éve  
– a mai hittudós történé-
szek szerint –  
a Kr. e. 7. esztendő.  
Bár jelenlegi időszámítá-
sunkat a Kr. u. 6. század-
ban alkották meg  
(540-ben Dionysius  
Exiguus – dionisziusz  
ekszigvus), s kiinduló 
pontul Jézus születését 
vették, az akkori számítá-
sokba tévedések csúsztak.
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Annyi bizonyos a Biblia alapján, hogy János tudta Jézusról, 
hogy kicsoda: „Én vízzel keresztellek titeket, de eljön az, aki erő-
sebb nálam, és én arra sem vagyok méltó, hogy saruja szíját meg -
oldjam: 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.”  
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paradoxon: görög erede-
tű szó, jelentése:  
az elvárttal ellentétes, hi-
hetetlen; képtelen állítás, 
látszólagos ellentmondás, 
amely azonban egy  
magasabb szinten igaz

 
Jézus Krisztus tanításai 
 
Az evangéliumok szerint Jézus földi életének két célja volt. Az 
egyik, hogy kereszthalálával megváltsa az emberiség bűneit, a 
másik pedig a tanítás, hogy az emberek megérthessék, mit 
kaphatnak cserébe Istentől, ha elhiszik azt, Jézus Krisztus az 
Ő fia, az emberiség Megváltója. Az evangélisták mindegyike 
beszámol Jézus tanításairól, amelyek célja mindig a hit terjesz-
tése. Nagyon sok esetben az isteni üzenet nem közvetlenül, 
hanem szemléletes példán (példabeszéd) keresztül valósul meg. 
Máté evangéliumában ezt olvashatjuk a tanítások lényegéről: 
„Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa!” 

Jézus leghíresebb tanítása a Hegyi beszéd – amely az elhangzás hely-
színéről kapta nevét –, a tanítványoknak szólt, de sokaság előtt hang-
zott el. A beszéd arra mutat rá, Jézus nem azért jött, hogy földi király-
ságot 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 mind-
egyik főmondata megismétli a boldogok szót állításként, a mellékmon-
dat pedig magyarázza ezt. 

Jézus az ok megadásával paradoxonokat használ: ,,Boldogok a szegé-
nyek, mert övék a mennyek országa.” S ebben az ellentmondásban rejlik a 
boldogmondások igazsága. Hiszen a „Boldogok a...” kijelentés a földi lét-
ben is elérhető boldogságra vonatkozik, a mondatok második fele azon-
ban az örök életre utaló ígéret: „Mert övék a mennyek országa...; ... mert 
örökségül bírják a földet...” 

A Hegyi beszédben Jézus Krisztus a Tízparancsolatot is megszigorítja, 
ugyanis kiterjeszti az isteni parancsolatok érvényét az emberi kapcsola-
tokban a gondolatokra is. „Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvény-
telenné tegyem a törvényt vagy a próféták tanítását. Nem azért jöttem, hogy ér-
vénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem azokat.” 

 

Nézz utána digitális eszkö-
zök segítségével, mi lett 
Keresztelő János sorsa!

Veit Stoss: Jézus megkeresztelése 
(1480–1490 körül) 
Metropolitan Museum  
of Art, New York

FELADAT
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Legfontosabb tanítássá a szeretetet tette: „Hallottátok, hogy meg-
mondatott: »Szeresd felebarátodat, és gyűlöld ellenségedet.« Én pedig azt mon-
dom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöz-
nek 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 meg-
bocsátani. 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 követ-
kező négy pedig összegezi az emberek legfontosabb kéréseit. 

 
 

Jézus példázatai 
 

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 egy-
egy 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 idő-
ben ezen a vidéken nem szántották fel a 
vetésterületet, hanem csak szétszórták a 
magot a föld felszínére. Tapasztalták, ha 
útszélére esik a vetőmag, onnan a mada-
rak felszedegetik, a kikelt palántákat pe-
dig 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 lát-
ván nem látnak, és hallván nem hallanak, és nem értenek” – hangzik a felelet. 

A magvető példázat tanulságát Jézus magyarázza el a hallgatóságá-
nak. Van olyan ember, aki hallja Isten igéjét, de nem érti meg. Olyan 
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példázat vagy példa -
beszéd (görög meg -
felelője: parabolé, jelen-
tése egybevetés, 
összehasonlítás) jellegze-
tes műfaj. Rövid elbeszé-
lés, történet, amely erköl-
csi, vallási tanulságot 
tartalmaz. Mindig egy 
közismert dologból, élet-
szerű helyzetből indul ki, 
s ehhez kapcsolódik  
a magyarázat.

Ferenczy Károly: Hegyi 
beszéd (1896) 
Szépművészeti Múzeum – 
Magyar Nemzeti Galéria, 
Budapest
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ember is sok akad, aki hallja és érti is, de nem gyökerezik meg a szívé-
ben az, amit hall. Mások az élethelyzetük miatt nem foglalkoznak az 
isteni igével, mindig találnak fontosabbnak vélt értékeket. De, ahol nyi-
tott 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 felebará-
tom?” 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 különb-
ség. 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, ma-
gatehetetlen ember a felebarát. Jézus kérdésére pedig az 
a válasz: az első két ember, akik elmulasztották a segít-
ségnyújtást, elmentek a félholtra vert ember mellett, 
nem voltak az ő felebarátai. Az volt igazi felebarátja, aki 
irgalmasan fordult hozzá és gondoskodott gyógyulásá-
ról. A történet emberi magatartást alakító példa-
beszéd. 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. Jé-
zus tehát egyetlen történettel egyszerre mutat be köve-
tendő és kerülendő viselkedésformát, s így egyszerűbbé, 
érthetőbbé válik a példázat üzenete. Az általánosítás az 
emberi vélekedésnek egyik gyakori jellemzője. A törté-
netben egy olyan ember tesz jót, akitől abszolút nem 
várták volna.  

 
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, ki-
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Az irgalom olyan érzelem, ami valaki-
ben a másik ember nyomorúsága mi-
att 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

NT_0010_2_MOHA_Irodalom09_TK_05_2020_GL_tordelt5_kv____ue0626_20230212_MOHACSY_09_2.qxd  2023. 02. 12.  8:07  Page 163



kéri a jussát, s egy távoli országban eltékozolva azt, 
testi-lelki nyomorba süllyed. Az elzüllés legmélyebb 
fokát jelenti, hogy már a zsidók által tisztátalan álla -
tok, a disznók eledelét is megenné, ha jutna neki be-
lőle. Kisemmizetten és megalázottan tér vissza az apai 
házba. Meghökkentően új és szokatlan az őt fogadó 
apa viselkedése. Súlyos vétkei ellenére is végtelen sze-
retettel és örömmel köszönti hazatérő fiát. Megbocsát 
a bűnbánó fiának, az idősebbik fiú azonban nem tud-
ja 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 irgalmas-

ságra és a megbocsátásra utal. A megtért bűnös fölötti öröm és a 
megbocsátani tudás miatt nevezzük ezt a történetet evangéliumnak az 
evangé liumban. 

Szerkezetileg azonban nem lezárt a példázat. Nem tudjuk meg, 
hogy az idősebb testvér is gyakorolni tudja-e a megbocsátást. Gyanítha-
tó, hogy nem, mert az idősebb fiúban Jézus korának farizeusait ábrázol -
ja, akik megvetik az általuk vámszedőnek vagy bűnösnek tartott embe -
reket, magukat tartva a legkülönbnek.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jézus életének utolsó hete – a nagyhét  
 

BEVONULÁS JERUZSÁLEMBE  
 

Jézus azért szamárháton vonult be Jeruzsálembe, mert Zakariás próféta 
jövendölése szerint ezen a módon kell a Messiásnak, a békesség fejedel-
mének megérkeznie. A tömegből egyesek ruhájukat terítették az útra, 
mások pálmaágakat 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 prófé-
tára. 
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1.   Az idősebbik fiú el len sé ges ma ga tar tá sa öc  csé vel s az apa bol dog sá gá val szem ben a ki csi -

nyes sé get és a fél té keny ön zést jel ké pe zi. Az apa őt is öröm re szó lít ja fel, de az elbeszélésből 
nem de rül ki, ho gyan dönt a báty. A tör té net le zá rat lan sá ga a hall ga tók hoz szól: ne kik kell el -
dön te ni ük, mit ten né nek ha son ló hely zet ben. Fe jez zük be a tör té ne tet!  

2.   Remb randt ké pén me lyik alak le het az idősebbik fiú? Ho gyan vi szo nyul a két főalakhoz?

FELADATOK

Rembrandt Harmenszoon  
van Rijn: A tékozló fiú  
hazatérése (1636) 
Rijksmuseum,  
Amszterdam
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A TEMPLOM MEGTISZTÍTÁSA  
 

Jézus egyenesen a templomba ment, mert ez volt a zsidó élet központja 
vallási, társadalmi és gazdasági szempontból egyaránt. A templomba ti-
los volt római pénzt bevinni, de ez nem vonatkozott a zsidók pénzére. 
A „szent pénzt”, a templomi tantuszt váltani kellett. Az áldozáshoz pe-
dig 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 ga-
lambárusok 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. A főpapok ezeket a tanítá-
sokat meg akarták akadályozni, mert a hatalmukat és a pénzüket fél-
tették. 

JÚDÁS ÁRULÁSA  
 

Jézust a tanítványok egyike, Júdás 30 ezüst ellenében azzal árulta el a 
fegyvereseknek, bár később megbánta tettét, hogy megcsókolta. Jézust 
az utolsó vacsora után, nagycsütör-
tökön a Getsemáne- kertben fogták 
el. A evangéliumok szerint Júdás 
számító ember volt, aki a kezdetek-
től fogva  követte Jézust. Egy át-
imádkozott éjszaka után Jézus vé-
gül 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 el-
várás, hogy Jézus felszabadítja Jeru-
zsálemet a rómaiak megszállása alól. 
A virágvasárnapi bevonulással azon-
ban mindenki számára egyértelmű-
vé vált, hogy neki nem ez a célja. 

 
PONCIUS PILÁTUS ELŐTT  

 
A papi főtanács mondta ki Jézus felett a halálos ítéletet istenkáromlás 
miatt. Mivel Júdea római provincia volt, a helytartónak, Pilátusnak a ha-
lálos ítéletet jóvá kellett hagynia. Pilátus politikai szempontból nem 
 találta bűnösnek az eléje hurcolt Jézust, mert az kijelentette, hogy az 
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El Greco: Krisztus megtisztítja a jeruzsálemi templomot (1570 körül) 
Minneapolis Institute of Art, Minneapolis
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ő királysága nem ezen a világon van. A helytartó kísérle-
tet tesz a megmentésére, de a felizgatott tömeg követe-
lésére végül kénytelen elítélni. A felelősséget azonban egy 
jelképes cselekedettel a zsidókra hárítja: kezét vízzel meg- 
mossa. Pilátus neve és személye, a kézmosás jelenete a fe-
lelősség elhárításának, a tömeghisztéria előtt való megal-
kuvó magatartásnak lett az örök jelképe. 

 
JÉZUS KÍNHALÁLA ÉS FELTÁMADÁSA – PASSIÓ  

 
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 magya-
rázata: „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 vi-
tették 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 pilla-
natában 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 kínszenve-
dés drámájával szembeállítják Isten diadalmas válaszát: a feltámadást.
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1.   Jézus Krisztus halálát és feltámadását a művészek gyakran feldolgozzák. A hús vét misz té ri u -

má val ös sze füg gő lí rai al ko tá sok kö zül né hányat em lí tünk: Dsi da Je nő: Nagy csü tör tök, Hús vé ti  
ének az üres szik la sír mel lett; Ba bits Mi hály: Hús vét előtt; Pi linszky Já nos: Har mad na pon, Ra vens -
brüc ki pas sió. 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, nagy-
szombat, húsvétvasárnap) kapcsolódnak! 

FELADATOK

Krisztus megostorozása 
Táblakép egy 1480–1495 
körüli német oltárról 
Walters Art Museum,  
Baltimore

passió: Krisztus kínszen- 
vedésének és halálának  
története
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Az Új szö vet ség to váb bi köny vei 
 
APOSTOLOK CSELEKEDETEI 
 
Az Új szö vet ség má so dik ré sze, az Apos to lok cse le ke de tei az 
őskeresztény egy ház tör té ne te. (En nek is Luk ács evangé-
lista, az or vos a szerzője.) Eh hez kap cso ló dik Pál 14 le ve le 
s a 7, ún. „ka to li kus le vél”, mely két ség te le nül azt je len ti, 
hogy cím zett jük nem egy meg ha tá ro zott egy ház kö zös ség, 
mint Pál le ve le ié, ha nem az egye te mes ke resz tény kö zös ség.  

 
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 ke-
resztényellenes Saul  Pálként a hit apostolává vált. Utazásai során ke-
mény harcot vívott azért, hogy a keresztény tanok az egész világon is-
mertté váljanak, hirdette a messiási tanítást, miszerint legfőbb parancs 
a szeretet: „Senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egy-
mást szeressétek; mert a ki szereti a felebarátját, a törvényt betöl tötte.” 

Ezzel összhangban fogal-
mazta meg Szeretethimnuszát, 
amiben a szeretet jelentősé-
gét azzal hangsúlyozza, hogy 
nélküle a legfontosabb adott-
ságok is értéktelennek bizo-
nyulnának. 

A szeretet az apostol sze-
rint tudatosan vállalandó ma-
gatartásforma, nem csupán 
pozitív emberi érzés.  

A szöveg harmadik egy -
sége elvontabb: az apostol a 
földi életet és az üdvösség tö-
kéletes állapotát úgy veti ösz-
sze, 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 nyilván-
valóvá, ha az ember átlép az ő világába, s ,,színről színre” lát. 

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

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

Jacopo Tintoretto:  
Szent Pál megtérése 
(1545 körül) 
National Gallery of Art, 
Washington
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JELENÉSEK KÖNYVE 
 
A ká non ne gye dik ré sze a Já nos apos tol nak tu laj do ní tott Je le né sek köny -
ve, gö rög cím mel Apokalüpszisz (je len té se: „fel tá rás”, „ki nyil vá ní tás”, 
„ki nyi lat koz ta tás”). 
    A Je le né sek köny vé nek szim bo li kus lá to má sai azt a hi tet kí ván ják 
megerősíteni, hogy az első év szá zad ke resz tény ül dö zé sei el le né re (Néró 
és Domitianus – domiciánusz – csá szá rok ide jén) Krisz tus egy há za  
di a dal ma san fenn ma rad, el len sé gei pe dig el fog nak pusz tul ni. 

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 lo-
vasai. A négy különböző színű vágtató ló lovasa közül három a csapá-
sok (háború, éhínség, halál) hordozója. Az elsőnek megjelenő fehér lo-
vas nyila azonban a krisztusi hit diadalát jelenti, illetve a hit győzelméért 
folytatott harcot szimbolizálja. 

A hetedik pecsét felnyitásakor hét angyal har-
sonája 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 végíté-
lete. 

A Jelenések könyvének 22. fejezete az elvesztett 
Édent ígéri az embereknek: „megmutatta nekem 
az élet vizének folyóját, amely ragyogó, mint a kris-
tály, és az Isten és a Bárány trónjából ered […] a fo-
lyó két ága között van az élet fája, amely tizenkétszer 
hoz termést, minden egyes hónapban megadja termé-
sét, és a fa levelei a népek gyógyítására szolgálnak.”

Alb recht Dü rer: Apo ka lip szis-so ro zat 
Fa met szet (1498 kö rül). A Je le né sek köny vé ből vett  
lá to más alap ján ké szült so ro zat 14. lap ja  
a négy jel ké pes lo vast: a ha lált, a pes tist,  
az éhín sé get és a há bo rút sze mé lye sí ti meg

Az apo ka lip szis kü lön iro dal mi mű faj volt, vi rág zá sá -
nak kora a Krisz tus előt ti két év szá zad ra esett. A mű fajt 
Eze ki el és Za ka ri ás pró fé ci ái ké szí tet ték elő. Az Apo ka -
lip szis szer ző je a ki nyi lat koz ta tást lá to más for má já ban 
kap ja, azu tán írja le. Ezek a lá to má sok in kább jel ké pek 
vol tak, sőt eb ben a mű faj ban tu laj don kép pen majd -
nem min den jel kép pé vá lik: a szá mok, a tár gyak, a test 
ré szei, még a sze rep lő sze mé lyek is.

Szent János Patmosz  
szigetén  
Miniatúra egy  
1510–1520 körüli  
német alföldi kódexből 
J. Paul Getty Museum,  
Los Angeles
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A BIBLIA MOTÍVUMAINAK MEGJELENÉSE 
KÉSŐBBI KOROK MŰALKOTÁSAIBAN 
 
A Biblia vallási jelentőségétől függetlenül is 
kitörölhetetlen nyomokat hagyott az emberi-
ség mindennapjaiban és kultúrájában.  

Gondoljatok csak arra, ha egy-egy igazsá-
got tömören akarunk megfogalmazni, sok-
szor 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 ál-
modtak freskóra, vászonra vagy márványba 
festők és a szobrászok. Ilyen alkotás Michelan-
gelo híres freskója a Sixtus-kápolnában, vagy 
szintén ő készítette a Biblia kis pásztorfiújá-
nak, 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  
le emelt fia testét tartja. Munkácsy Mihály tri-
lógiát festett Jézus szenvedéstörténetéről. 
A zenében is jelen van témaként Krisztus alak-
ja: elegendő Bach passióira vagy Händel Mes-
siás című oratóriumára gondolni. 

A filmművészetnek is kedvelt témái a bib-
liai 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 talá-
lunk a középkortól napjainkig, amelyeknek 
témájuk, szereplőik vagy éppen műfajuk te-
kintetében a Biblia az ihlető forrása. 

A Sixtus-kápolna mennyezete Michelangelo Buonarroti freskóival (1508–1511)
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1.   A tarsusi születésű Saulus – a későbbi Pál apostol – kereszténnyé válását, az ún. pálfordulást 
az Apostolok cselekedetei 9. része tartalmazza. Mi történt a damaszkuszi úton? Internetes for-
rásokra támaszkodva foglaljátok össze a történetet!  

2.  Készítsetek pókhálóábrát Pál apostol Szeretethimnuszához! Értelmezzétek a szeretethez 
kapcsolódó állításokat! 

3.   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. 

4.   Mikszáth Kálmán A néhai bárány című művének bevezetése az apokalipszis átértelmezésével 
kezdődik. Olvasd újra a novella első három bekezdését, és értelmezd, hogy mely elemek kö-
tődnek a bibliai végítélethez!  

5.   Nézzetek utána a Bibliában, hogy a fenti miniatúra a Jelenések könyvének melyik részletét 
ábrázolja!  

6.   A Biblia a művészetekben címmel készítsetek portfóliót! 
7.    Ke res setek iro dal mi szö ve gek ben, min den na pi nyelv hasz ná la tunk ban olyan ké pe ket, ha son -

la to kat, szó lá so kat, me lyek a Bib liá ra utal nak!  
Ilye nek pl. a kö vet ke zők: til tott gyü mölcs; hét szűk esz ten dő; pál for du lat; Jú dás csók ja; mo som 
ke zei met; sze met sze mért, fo gat fo gért; Va gyok, aki va gyok!; Sen ki sem pró fé ta a maga ha zá já ban; 
Nyom ta tó ökör nek ne kösd be a szá ját!; Ma ne kem, hol nap ne ked; Olyan igaz, mint a tíz paran cso -
lat. Folytassátok a sort! 

8.   Válasszatok ki egy bibliai eredetű szólást, hasonlatot, szófordulatot, és magyarázzátok meg 
a jelentését!

FELADATOK

Francia miniatúra  
a Jelenések könyvéből  
(1295 körül) 
Cleveland Museum  
of Art, Cleveland
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A Nyu gat ró mai Bi ro da lom bu ká sá tól, 476-tól 
szá mít ja a tör té ne lem tudo mány a kö zép kor 
kez de tét, s en nek a több mint ezer évet fel -
ölelő kor szak nak a vé gét Ame ri ka fel fe de zé sé -
nek évé re, 1492-re te szi.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 Nyu-
gatrómai Birodalom bukása közötti időszakot 
media aetasnak, azaz köztes kornak. Nem te-
kinthetjük ezt a több évszázados időszakot 
egységesnek. Az ókereszténység korát a 6. szá-
zadig számítjuk, a romanika vagy másképpen 
a harcoló egyház korát pedig a 12–13. száza-
dig. A 15. századig tart a gótika kora, ez a dia-
dalmas egyház időszaka, a középkor fénykora. 
Irodalmi, művészeti tekintetben a középkor a 
reneszánsz megjelenésével ér véget, míg tör-
ténelmi korként ennél hosszabb. 
      Az új tár sa dal mi rendben a rab szol ga sá got 
a fe u dá lis job bágy rend szer vál tot ta fel, s ez zel 
az anya gi ér té ke ket lét re ho zó termelőtevé-
kenység is ma ga sabb szint re emel ke dett. 
      A kö zép kor korai év szá za da i ban (5–9. szá -
zad) Eu ró pa jelentős ré szén igen ala csony szint -
re esett vis  sza ugyan a mű velt -
ség, az em be ri ség fejlődése 
még sem tor pant meg ez alatt 
az idő alatt sem. A Ró mai Bi ro -
da lom rom ja in ki ala kult új ál la -
mok át vet ték az ad di gi kul tú ra 
és ci vi li zá ció ér té ke it, és nem -
csak ré sze se i vé, ha nem tovább-
fejlesztőivé is vál tak ezek nek az 
ér té kek nek. Új szel le met, új vi -
lág né ze tet ho zott a ke resz tény 
val lás, mely a kö zép kor fo lya -
mán óri á si tör té ne lem for má ló 
sze re pet töl tött be. A ke resz -
tény ség már az 1. szá zad ban 

meg kezd te hó dí tó út ját, s elsősorban a sze gé -
nyek, a meg alá zot tak, a rab szol gák kö zött ter -
jedt. Az új val lás – ke let ke zé se ide jén – ab ban 
kü lön bö zött a ke leti val lá soktól, hogy el uta sí -
tott min den nem ze ti vagy tár sa dal mi el zár kó -
zást, s a meg vál tás esz mé jét min den ki re ki -
terjesz tet te. A ke resz tény ség min den em bert 
fe le ba rát tá emelt, leg alább Is ten előtt egyenlő-
vé tett. A ke resztény ség vi lág kép ében az em -
be ri mél tó sá got az a bib li ai ta ní tás ala poz ta 
meg, hogy az em ber Is ten kép má sa. 
      A ki ala ku ló fe u dá lis tár sa da lom ban nagy 
sze re pet ját szott az egy ház. Mint vi lág tör té nel -
mi in téz mény va ló ban tör té nel mi kül de tést töl -
tött be a kö zép ko ri Eu ró pa ar cu la tá nak for -
málásá ban. A Ró mai Bi ro da lom bu ká sa utá ni 
ká osz ban a rend és a tör vé nyes ség el vét, a mű -
velt ség igé nyét, a bar bár vi lág gal szem ben az 
em ber sé ge sebb mo rált kép vi sel te, se géd ke zett 
az új ál la mok és bi ro dal mak meg szü le té sé nél. 
      A kialakuló új államok uralkodói hatalmukat 
istentől származtatták, öröknek és megváltoz-
tathatatlannak tekintették a fennálló társadalmi 

rendet. A job bá gyo kat a sze gény -
ség tü rel mes el vi se lé sé re, sor suk -
ba va ló be le nyug vás ra in tet te. 

A kö zép ko ri egy ház vi lág -
szem lé let ének kö zép pont já ban 
Is ten és az ő vi lá ga állt. Az egy ház 
a föl di élet cél ját a túl vi lá gi bol -
dog ság, az örök üd vös ség el nye -
ré sé ben je löl te meg. Si ra lom -
völgy nek mond ta a föl di lé tet, 
mely a túl vi lág hoz vezető út ál lo -
má sa csu pán.

A reimsi székesegyház (13. század)

➊ Művelődéstörténeti szem pont ból a kö zép kor 
szű kebb időszakaszt je lent: a 14. szá zad első fe -
lé ben ki ala ku ló új kor szak, a re ne szánsz zár ja le.

EGYHÁZI IRODALOM 
 

A ke resz tény szel le mi ség 
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A SZER ZE TES REN DEK 
 
A val lá sos élet fő köz pont jai a kö zép -
ko ri Eu ró pá ban a szer ze tes ren dek vol -
tak. Tag jai va la men  nyi en egész éle tük -
re szó ló fo ga dal mat (tisz ta sá gi-szü- 
 zes sé gi, sze gény sé gi és en ge del mes -
sé gi) tettek, s ez el kü lö ní tet te őket az 
egy ház egyéb kö zön sé ges híveitől. Ko -
los to rok ban, mo nos to rok ban❶ él tek. 
      Lel ké szi fel ada ta ik mel lett ta ní tot -
tak, köny ve ket má sol tak, ké pe ket fes -
tet tek, be te ge ket gyó gyí tot tak. Ter -
vez tek és épí tet tek épü le te ket és 
ka ted rá li so kat, ipar ra és fej let tebb 
földművelésre ta ní tot ták a nép ván dor -
lás „bar bár” né pe it. 
      A kö zép kor nagy nyu ga ti szer ze tes rend jei 
kö zött időben a legelső – és négy év szá za don 
át egye dül ál ló – Szent Be ne dek rend je, a 
„ben cés” pa pok kö zös sé ge volt. Nursiai Szent 
Be ne dek (nursziai; 5. szá zad vé ge – 550 kö rül) 
529-ben szer vez te egy be re me te tár sa it,  
a Monte Cassino (montekasszinó; Ná poly tól 
északra) he gyén meg ala pí tot ta a nyu ga ti ke -
resz tény ség legjelentősebb ko los to rát. Hí res 
re gu lá já ban, A szer ze te sek sza bály za ta cí mű 
mű vé ben Be ne dek min den szer ze tes nek kö-
telezően előírta az ol va sást és a mun kát,  
s meg szab ta, hogy az éle tet szün te len te vé -
keny ség ben kell el töl te ni: „…ak kor iga zi szer -
ze te sek, ha sa ját ke zük mun ká já ból él nek, mint 
az apos to lok.” Er re az élet for má ra vo nat ko zik 
a ben cé sek jel mon da ta: „Ora et labora!”  
      Magyarországon 996 óta működik a bencés 
rend, akkor telepedtek meg Pannonhalmán. 

      Az 1075 és 1125 kö zöt ti fél év szá zad so rán 
új szer ze tes ren dek ala kul tak. Kö zöt tük a két 
leg si ke re sebb az Ágos ton-ren di ka no no kok 
és a cisz ter ci ta szer ze te sek rend je. A cisz ter ci -
ták Szent Be ne dek re gu lá ját igye kez tek fel ele -
ve ní te ni, ame lyet követői ál lí tó lag el hagy tak. 
Fe hér re ve ren dá juk ról „fe hér ba rá tok nak” ne -
vez ték őket. Leg szí ve seb ben min den em be ri  
lakóhelytől tá vol, lehetőleg erdők mé lyén, 
ma gá nyos völ gyek ben, hegy ol da la kon te le -
ped tek meg. Ahol meg je len tek, min de nütt 
ész  sze rűbb föld mű ve lés, szőlő- és gyü mölcs -
ter me lés, cél tu da to sabb ál lat te nyész tés, fej -
let tebb kéz mű ves ség, egyszó val ma ga sabb 
gaz da sá gi kul tú ra tá madt. Meg kell még em -
lí te ni a „né ma ba rá tok”, a kar tha u zi ak rend jét, 
és a pre mont rei ren det is. 

A 13. szá zad ban a nagy vá ros ok új kö rül -
mé nyei hív ták élet re a kol du lóren de ket, a do -
mi ni ká nus és a fe ren ces szer ze tes ren det. 
A Domokos-rend prédikáló-, tanító- és koldu-
lórend volt, alapítója Szent Domokos 1215-
ben hozta létre Toulouse-ban. Magyarorszá-
gon többek között a Nyulak-szigetén volt 
rendházuk, ide tartozott IV. Béla leánya, a ké-
sőbbi Szent Margit is. 

Ora et labora!: Imád koz zál és dol goz zál!

❶    Kolostor – monostor: többnyire szinonima-
ként használjuk a két fogalmat, de a két kife-
jezés más-más funkciót takar. A görög ere-
detű monostor szóval jelöljük a rendek 
templommal egybeépített lakhelyét, ahol 
nemcsak a hitélet zajlott, hanem önellátó 
gazdálkodás is folyt. A latin eredetű kolostor 
szóval csak a szerzetesi szállásépületet jelöl-
jük, melyhez templom is csatlakozhat. 

A jáki ben cés apát sá gi temp lom a hazai ro mán stí lu sú  
épí té szet egyik leg szebb al ko tá sa (13. szá zad)
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A ferences rend tanító- és koldulórend,  
Assisi Szent Ferenc alapította. Tagjai az evan-
géliumi szegénységre, alázatosságra és irgal-
masságra tettek esküt, s életükkel ezt állítot-
ták példaként az emberek elé. 

A szerzetesek egyszerű viselete a földig 
érő, bő, hosszú ujjú ruha, a habitus (csuha). 
A különböző rendeknek eltérő színű a ruhá-
juk, illetve az erre felöltött csuklyás köpönye-
gük. A bencéseké fekete, a ferenceseké szür-
késbarna. A derekukon vászonöv helyett 
kötél övet viseltek, amelyen a három csomó a 
fogadalmukat jelképezte, s mezítláb jártak. 
A  szerzetesek fejének tetejét kiborotválták 
(tonzúra), ez jelképezte a világi hívságokról 
való lemondást. 

 
AN TIK VI TÁS ÉS KE RESZ TÉNY SÉG 
 
A kö zép kor tu laj don kép pen so ha sem sza kadt 
el az an tik kul tú rá tól. A nép ván dor lás vé res és 
kao ti kus szá za da i ban (6–8. szá zad) a Brit- 

Itáliai kódexlap Szent Ferenc életének jeleneteivel  
(1320–1342 körül) 
Metropolitan Museum of Art, New York

szi ge te ken an gol szász és kü lö nö sen ír ko los to -
rok ban őrizték, má sol ták, men tet ték a klas  szi -
kus la tin szö ve ge ket. A Frank Bi ro da lom urá -
nak, Nagy Kár oly nak az ud va rá ban a 8. szá zad 
vé gén és a 9. szá zad ele jén egy, a klasszi ku sok -
hoz vis  sza nyú ló, vi lá gi a sabb szem lé le tű kul tú -
ra ala kult ki, és ez ter jedt el a ko ra be li művelő-
dési köz pon tok ban, a ko los to rok ban is. De  
ös sze kap csol ja a két kor iro dal mát a nyelv azo -
nos sá ga is: a la tin. Ter mé sze te sen át ala kult, 
mó do sult ez is az an tik hoz ké pest: új sza vak, 
né pi es ele mek ékelődtek be lé, egy re na gyobb 
te ret hó dí tott a hét köz nap ok tár sal gá si nyel -
ve. Vál to zott a nyelv rit mi ká ja is: erő sö dött 
a hang súly sze re pe, el hal vá nyult vagy el tor -
zult az idő mér té kes ze ne i ség. És később, mi -
kor már sen ki nek nem volt anya nyel ve a la tin, 
is ko lák ban ta ní tot ták, s a ta ní tás alap já ul min -
dig a klas  szi kus írók szö ve ge szol gált. 
 
A SZEL LE MI ÉLET FEL LEN DÜ LÉ SE 
 
A 12–13. szá zad ban a kö zép ko ri kul tú ra 
nagy sze rű vi rág zá sá nak le he tünk ta núi a tu -
do mány és a mű vésze tek min den te rü le tén. 
Az 1096-ban meg in dult első ke resz tes had -
járat tól fog va erőre ka pott a ten ge ri ke res ke -
de lem és az ipar, a vá ro sok ban meg je lent 
a pol gár ság, s ve le együtt meg szü le tett a kö -
zép ko ri ér tel mi sé gi. Az az em ber, aki szel le mi 
mun ká ból él, aki nek hi va tás sze rű fog lal ko zá -
sa az írás vagy a ta ní tás, vagy mindkettő egy -
szer re. A hatalmi elit élet szín vo na la emel ke -
dett, kul tu rá lis igé nye megnőtt. 
      A val lá sos cél lal iga zolt ke le ti had já ra tok, 
a ke resz tes há bo rúk lét re hoz ták a „lo vag ság” 
in téz mé nyét, emel lett nagy mér ték ben ki is 
tá gí tot ták a kö zép ko ri em ber vi lág képét. 

A ke resz tény Nyu gat és az isz lám nem 
 csak a csa ta te re ken ta lál ko zott. Itá li á ban és 
főleg Spa nyol or szág ban bé kés cse re ke res ke -
de lem ala kult ki, s a fű sze rek kel meg a se -
lyem mel együtt a kéz irat ok el hoz ták a ke resz -
tény vi lág szá má ra a gö rög–arab mű velt sé get 
is. A kö zép ko ri Nyu gat már el fe lej tett gö rö gül, 
a tu do mány nyel ve a la tin volt. Most ke resz -
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az alap fo kú mű velt sé get jelentő „hét sza bad 
mű vé sze tet”: a gram ma ti kát, a re to ri kát és a 
lo gi kát, va la mint az arit me ti kát, a geo met  riát, 
a ze nét és az aszt ro nó mi át. Ez után ke rül he -
tett sor az or vo si, a te o ló gi ai vagy az egy ház -
jo gi ta nul má nyok ra. 

A 13. szá zad ban emel ke dett a tu do mány 
rang já ra a te o ló gia az ál tal, hogy az ér tel met 
hív ta se gít sé gül. A kor leg na gyobb te o ló gu -
sát, Aquinói Szent Ta mást (akvinói; ?1224–
1274) az ér tel met kereső hit ve zet te. Ar ra 
töre ke dett, hogy a val lá sos hit té te le it össz -
hang ba hoz za a ra ci o ná lis gon dol ko dás sal, 
Arisz to te lész fi lo zó fi á já val. Sa já tos kö zép ko ri  
el lent mon dást je lent, hogy a ke resz tény ség 
ma gya rá za tá hoz, kor sze rű sí té sé hez a tá maszt 
a ke resz tény sé get megelőző tu do má nyok ban 
kel lett ke res ni.

Sassetta: Aquinói Szent Tamás imája  
(1423–1425 körül) 
Szépművészeti Múzeum, Budapest

tény for dí tók se ré nyen mun kál ko dó csa pa ta 
kezd te át ül tet ni la tin ra az arab, az arab ra for -
dí tott gö rög és az ere de ti gö rög szö ve ge ket. 
A nyu ga ti ke resz té nyek se gít sé get kap tak eb -
ben a mun ká ban a mo ha me dán ura lom alatt 
élő spa nyol keresztényektől, a zsi dók tól, sőt 
ma guk tól a mu zul má nok tól is. Így, ilyen köz -
ve tí tés sel – Ke le ten és Af ri kán ke resz tül – ju -
tott a kö zép ko ri mű velt ség be pl. Euk lei dész 
ma te ma ti ká ja, Ptolemaiosz (ptolemajosz) 
aszt ro nó mi á ja, Hip pok ra tész és Galénosz or -
vos tu do má nya, Arisz to te lész fi zi ká ja, lo gi ká ja 
és eti ká ja. Nem lebe csülendő azon ban a tisz -
tán arab ha tás sem. Most is mer ked tek meg 
Nyu ga ton az arab ma te ma ti ká val, s az ara bok 
or vo si szak köny vei is – sok más tu do má nyos 
mű mel lett – ked venc ol vas má nyai let tek a 
kö zép ko ri tu dó sok nak. 
      Mind ezek ha tá sá ra fel len dült a szel le mi 
élet, a tu do má nyos ku ta tó mun ka és az ok ta -
tá si te vé keny ség a kö zép kor hí res nem zet -
közi egye te me in, mindenekelőtt Pá rizs ban,  
Ox ford ban, Padovában és Ge no vá ban. Eu ró -
pa min den részéből di á kok se re ge ta nul ta itt 
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A KÖZÉPKOR STÍLUSIRÁNYZATAI 
 
A történelmi és a művészettörténeti középkor 
határai nem esnek egybe. Míg a történészek 
középkornak a Nyugatrómai Birodalom buká-
sától (476) Amerika felfedezéséig (1492) tartó 
időszakot nevezik, a művészettörténészek a 
keresztény kultúra elterjedésétől (2. század)  
a reneszánsz művészet jelentkezéséig (13–24. 
század fordulója) tartó időszakot tartják művé-
szettörténeti középkornak. Ha a középkor val-
lási, létszemléleti alapjának a kereszténységet 
tekintjük, az első keresztény atyák és művészek 
által létrehozott alkotások még a Nyugatrómai 
Birodalom korában születtek.  

A középkori művészet első korszaka, az ős-
keresztény művészet (2–6. század) a Nyugat-
római Birodalom határain belül született, s az 
antik művészet stílusjegyeit tovább vitte. A ko-
ra középkorban (6–13. század) több kulturális 
hatásról, így több stílusirányzatról is beszélhe-
tünk. A bizánci művészet és stílus a Keletrómai 
Birodalomból érkezett nyugatra. A bizánci mű-
vészet egyesítette a keleti, a görög–római és a 
keresztény hagyományokat. Épületei közép-
pontos elrendezésű, görögkeleti kereszt alap-
rajzú, kupolás templomok. A szentség megje-
lenítésére törekvő ikonfestészet sajátos 
stílusjegyei: az arany háttér, a koncentrikus kö-
rök köré épülő geometrikus rend. A bizánci ha-
tást mutató leghíresebb épület a velencei 
Szent Márk-bazilika, a szicíliai Monreale dómja. 

A kora középkor másik nagy művészettör- 
téneti korszaka és stílusirányzata a karoling  
reneszánsz, mely Nagy Károly (748–814) nevé-
ből származik. Nagy Károly a nyugati kultúra,  
„Európa atyja”. A Nyugatrómai Birodalom mű-
vészetét a frank hagyományokkal egyesítette, 
a művészeteknek tanító szerepet tulajdonított. 
Aacheni udvarában támogatta a művészeket, 
a latin nyelvű kultúrát. Hatására is jelentkezett 
a 11. században a romanika,❶ azaz a román 
művészet, a közékor első nagy korstílusa. Ernst 
Gombrich művészettörténész ezt a korszakot 
nevezte a „harcoló egyház korának”.❷ 

A román stílus jegyeit elsősorban megma-
radt templomok alapján tudjuk megállapítani. 

A templomok védték Istent és népét, ezért 
erődszerű építmények voltak. A kereszt alap-
rajzra épített, általában főhajóból, mellékhajó-
ból, kereszthajóból álló templom falai vasta-
gok voltak, a falakat kis, félkörívben végződő 
lőrésszerű ablakokkal és ajtókkal törték át.  
A bejárati ajtó feletti rózsaablak (rozetta) bizto-
sította, hogy a templombelső világos legyen. 
Az épület boltozata többnyire dongaboltozatú 
volt. A román templomok falait szekkók, ké-
sőbb freskók, domborművek díszítették. A leg-
híresebb román stílusú templomok: a speyeri 
székesegyház, a cluny apátság, Magyarorszá-
gon a jáki, a lébényi templom. A korszak királyi 
és egyházi kegytárgyait, ékszereit a díszes öt-
vös- és zománcművesség jellemezte.  

A 12–13. században egy új korstílus, a góti-
ka jelentkezett. A reneszánsz jelentkezéséig 
tartott. Az érett középkor művészete, mely kort 
Gombrich a „diadalmas egyház” korának neve-
zett.➌ A gótika elnevezést Giorgio Vasari írta le 
művében➍, a név a római hagyományokkal 
élesen szemben álló stílust az olaszok gúny-
névvel barbárnak, gótnak mondták. A gótikus 
művészet előtt VII. Gergely pápa nyitotta meg 
az utat, szerinte az az írastudatlannak a kép, 
ami az írástudónak a Biblia. A gótikus stílus 
egyaránt jelentkezett az építészetben, a képző-
művészetben, a zenében. Az építészetben a 
templom- és palotaépítészetben egyaránt 
megfigyelhetők stílusjegyei. A templomok  

❶    A „római stílus” elnevezés a 19. századból, 
Arcisse de Caumont történésztől származik. 

➋    A „harcoló egyház” kifejezés metafora: jelöli 
az egyház és a világi hatalom küzdelmét (in-
vesztitúra háború), a kereszténység és az isz-
lám harcát (küzdelem a szaracénokkal, ke-
resztes hadjáratok), a „barbár” népekkel 
szembeni védekezést. (Ernst Gombrich:  
A művészet története) 

➌    „Diadalmas egyház”, hiszen a pápaság győ-
zelmével ért véget az invesztitúra háború,  
a nyugati egyház kiszorította az iszlámot,  
a keresztény egyház megszilárdította hatal-
más az európai nemzetállamokban. 

➍    Giorgio Vasari: A legkiválóbb festők, szobrá-
szok és építészek élete 
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1.   Hasonlítsatok ös  sze egy ro mán és egy 

gó ti kus templomot a tankönyv illusztrá-
ciói alapján. Melyek e két fé le épí té szeti 
stílus kü lönb sé ge i ?  

2.  Kutatómunkával mutassátok be a ma -
gyar or szá gi ro mán temp lom épí té szet és 
gó ti ka leg fon to sabb em lé ke it! 

FELADATOK

kereszt alaprajzra épültek (fő-, mellékhajók, ke-
reszthajók), s mivel az épület szerkezetébe a 
boltívet és a csúcsívet strukturálisan beépí- 
tették, ezért a falak égbe törők, vékonyabbak 
lettek, nagy ablakkal törték át. Az épültre nehe-
zedő súly elbírása érdekében a falakat úgy- 
nevezett támpillérekkel támasztották meg,  
a tornyokat pedig gyámpillérrel. A templom-
belsők világosak voltak, s az ablakokat díszítő 
ólomüvegek színes díszítésétől különös fényű-
ek. Nagy jelentősége volt a bejárati ajtó fölött 
található díszes ólomüvegű rózsaablaknak. Az 
épület boltozata többnyire a csúcsíves kereszt-
boltozat volt. A falakat freskókkal, festett tábla-
képekkel, domborművekkel, szobrokkal dísz-
tették. Különösen szép a gótikus templomok 
úgynevezett betétes bejárati ajtaját díszítő, az 
apostolokat vagy szenteket ábrázoló szobor- 

A jáki templom főkapuja

A beauvais-i székesegyház szentélye 

A kassai dóm 

sor. A tetőről lecsorgó csapadékot a falaktól 
vízköpők vezették távol, ezek tátott szájú, em-
ber vagy állat alakú kőfaragványok. A gótikus 
templomépítés remekei: a párizsi Notre-Dame, 
az amiens-i székesegyház, a kölni dóm,  
a Westminster-apátság, a velencei Doge-palo-
ta, a kassai Szent Erzsébet-templom, a nyírbá-
tori református templom, a budapesti Belváro-
si plébániatemplom szentélye. 

A gótikus zene legnagyobb műfaja a grego-
rián. I. Gergely szorgalmazta a liturgiába be- 
épülő karban előadott latin nyelvű szakrális szö-
vegű énekeket. Az ő emlékét őrzi az elnevezés. 
A 19. századig kedvelt műfaja volt az egyházi 
zeneművészetnek. A gótika korában az ötvös-
művesség (egyházi és világi ékszerek, használa-
ti tárgyak) egyik virágkorát élte, éppúgy, mint a 
textilművészetben a gobelinkészítés. 
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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 
 
 
epika 
Szent Ágoston: Vallomások

egyházi/kolostori irodalom 
 
 
epika 
Halotti Beszéd és Könyörgés 
Szent Margit legendája 
 
 
 
 
líra 
Jacopone de Todi:  
Himnusz a fájdalmas anyáról 
Ómagyar Mária-siralom

egyházi és világi/lovagi  
irodalom 
 
epika 
Anonymus: Gesta Hungarorum 
Nibelung-ének 
Roland-ének 
El Cid 
Trisztán és Izolda 
 
líra 
Walther von der Vogelweide:  
A hársfaágak csendes árnyán, 
Ó, jaj, hogy eltűnt minden  
Carmina Burana 
François Villon:  
A Nagy Testamentum  
 
Dante: Isteni színjáték

A középkor irodalmához tartozó tananyag  
táblázatos áttekintése 

A KÓ DE XEK RŐL 
 
Az óko ri pa pi rusz te ker csek (már a Kr. e. II–I. év ez red ben hasz nál ták 
Egyip tom ban) mel lett és után a ró ma i ak nál az írás rög zí té sé re 
meg je len tek az ún. kó de xek (codex = fa táb la). Ezek vi asszal be vont 
fa táb lák ból össze fű zött köny vek vol tak. A kö zép ko ri kéz zel írott, 
má solt köny vek, a kó de xek ko ra a 4. szá zad tól a 16. szá za dig ter -
jed. Anya guk a 13. szá za dig fő ként per ga men (kü lön le ge sen ki -
ké szí tett, vé kony ál lat bőr), ké sőbb már pa pírt is hasz nál tak. A kó -
de xek egy ré szét – a meg ren de lő kí ván sá gá nak meg fe le lő en – 
gaz dag dí szí té sek kel lát ták el. Az egyes fe je ze tek nagy mé re tű 
kez dő be tű it szí nes dí szít mé nyek kel emel ték ki. Ezek vol tak az ini -
ci á lék. A mi ni a tú rák a kó dex szö ve gé nek az il luszt rá lá sát szol gá -
ló ké pek. Eze ket leg több ször az ini ciá  lék ba fes tet ték, de né ha egy 
egész la pot is ki tölt het tek. A kó de xek kö té se rend sze rint bőr rel 
be vont és kap csok kal erő sí tett két fa táb la.

Kó dex író szer ze tes  
Ini ci á lé. Trapezun tius-kódex 
(15. szá zad) 
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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 kul-
turális életének tereit is ők szervezték meg.❶ A középkori kultúra a 
latin volt, ez biztosította Európa-szerte a keresztény hit terjesztését és 
erősítését. 

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

➊  Az óke resz tény iro da lom vi rág ko rá nak kez de tét olyan kiemelkedő egy ház -
atyák mű kö dé se jel zi, mint Szent Iraeneus (iréneusz; ?140–?202), Tertullianus 
(tertulliánusz; ?195–220 után) és Ale xand ri ai Szent Ke le men (?140/150–215 
után). A későbbi szá za dok ki vá ló egy há zi írói kö zül fel tét le nül meg kell em lí -
te ni a leg na gyob ba kat: 

     • Szent Amb rus (Aurelius Ambrosius – auréliusz ambrósziusz; ?340–397), Mi -
lá nó püs pö ke szé les kö rű te o ló gi ai mun kás sá ga mel lett him nu szo kat is írt. 

      • Szent Je ro mos (Hieronymus – hieronimusz; ?340–419) hí res bib lia for dí tá sá -
ról már volt szó; ő ír ta az első ke resz tény iro da lom tör té ne tet A hí res fér fi ak -
ról cí men. 

      • Szent Ágos ton (Aure lius Augusti nus – auréliusz auguszt i nusz; 354–430)  
a kor szak leg na gyobb la tin író ja.

p
v
t

Ben cés ko los tor  
temp lo ma. 
Maria Laach, Né met or -
szág. 1093-tól épült, 
1156-ban szen tel ték fel

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 óke resz tény iro da lom legfőbb 
al ko tá sai ta ní tó jel le gű írá sok: bib li ai 
szö veg ma gya rá zat ok, pré di ká ci ók, az 
ún. katekézisek (vagy ka te kiz mu sok), 
me lyek kér dés-fe le let for má já ban vi -
lá gí tot ták meg a te o ló gia főbb prob -
lé má it. Nép sze rű ek vol tak a már tír -
ak ták és a szen tek életéről szó ló 
le gen dák. A ó- és kora kereszténykor 
kedvelt műfaja a passió, a példázat 
és a látomás.  
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Szent Ágos ton (Aurelius 
Augustinus) a Ró mai Bi ro -
dalom észak-af ri kai tar to -
má nyának Tha gaste (tha -
gaszté) ne vű vá ro sá ban 
szü le tett 354-ben. Ap ja 
még po gány volt, édes any -
ja ke resz tény csa lád ból 
szár ma zott. 
     Ta nul má nyai so rán szé -

les kö rű fi lo zó fi ai mű velt -
ség re tett szert, s később 
re to ri ká val (szó nok lat tan) 
fog lal ko zott. Fi a tal ko rá ban 
ér zé ki sége a tes ti örö mök 
fe lé csá bí tot ta, s egy hos -
 szú ide ig fenn ál ló sze rel mi 
vi szony ból fia is szü le tett. 
Mi kor Mediola numban 
(ma Mi lá nó) el nyer te a szó nok lat ta ni tan szé -
ket (384-ben), nagy fi gye lem mel hall gat ta 
Szent Amb rus hí res pré di ká ci ó it, és fel is mer -
te a ko ráb ban ál ta la nem sok ra ér té kelt Bib lia 
al le go ri kus ér tel me zé sé nek lehetőségét. Bel-
ső ví vó dá sa it egy misz ti kus ker ti je lenet dön -
tötte el a ke resz tény ség ja vá ra: a szom széd -
ból ének lő gyer mek han got hal lott, amely 
is mé tel ten eze ket a sza va kat mond ta: „Tolle, 
le ge” („vedd, ol vasd”). Ta lá lom ra ütöt te fel a 
Bib li át, s Szent Pál egyik le ve lé nek következő 
rész le tét ol vas ta (s ezt ma gá ra vo nat koz tat -

ta): „Nem tob zó dás ban és ré -
sze ges ke dés ben, nem bu jál ko -
dás ban és ki csa pon gás ban, 
nem ci vó dás ban és ver sen gés -
ben, ha nem ölt sé tek ma ga tok -
ra az Úr Jé zus Krisz tust és ne 
gon doz zá tok a tes te te ket a vá -
gya ko zás ra.” En nek ha tá sá ra 
meg tért, és 387 nagy szom -
bat ján fel vet te a ke reszt sé get 
fi á val és ba rát já val együtt.  
A szent ség ki szol gál ta tó ja 
Szent Amb rus volt. 

Ez után vis  sza tért Af ri ká ba, 
majd szülővárosában, Tha -
gas  téban élt ko los to ri ma -
gány ban. Tu dá sá nak és jám -
bor ságá nak hí re egy re job - 
ban is mert té tet te. A ke resz -

tény hí vek kí vánsá gá ra be le egye zett, hogy 
pap pá szen tel jék. 396-ban Hippo vá ros püs -
pö ke lett.  
      Ha tal mas iro dal mi te vé keny sé get fej tett ki: 
fi lo zó fi ai, te o ló gi ai, hitvédő, egy ház szer ve zői 
mun ká kat al ko tott. Át vet te a ke resz tény fi lo zó -
fi á ba mind azt, amit az an tik ban fon tos nak és 
ér té kes nek tar tott. Ha lá lá ig összesen több mint 
száz mű vet írt. Éle té nek al ko nyát a nép ván dor -
lás ko rá nak kezdődő zűr za va rai ár nyé kol ták be. 
Mi kor 430-ban meg halt Hip póban, a vá rost már 
har ma dik hó nap ja ost ro mol ták a van dá lok.

Szent Ágos ton 
 

A muranói graduálé mestere:  
Iniciálé Szent Ágoston alakjával  
egy velencei kódexből  
(1420 körül) Cleveland Museum  
of Art, Cleveland

Vallomások 
 
A mai ol va só ra a leg na gyobb ha tást Val lo má sok cí mű mű ve te szi. 397  
és 400 kö zött ír ta, több mint tíz év vel meg té ré se után. Nagy já ból élet -
út já nak fe lén járt, ami kor ezt a szám adá sát ké szí tet te. Mű fa ja ne he -
zen meg ha tá roz ha tó: ön val lo más, gyó nás, ima, fi lo zó fi ai el mél ke dé sek, 

te o ló gi ai fej te ge té sek, pszi cho ló gi ai megfi gye lé sek, élet raj zi ada -
lé kok ke ve red nek ben ne. 

Az első rész ben (I–IX. könyv) a leg ha tá ro zot tabb az élet raj zi 
jel leg: élet út ját vi lá gít ja meg a meg té ré sig és any ja ha lá lá ig➊. 

➊ Szent Ágos ton any ját, Mó -
ni kát a ka to li kus egy ház 
szent jei kö zött tisz tel jük.
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Éle te el lent mon dá sa it akar ja tisz táz ni ben ne: meg ma gya ráz -
ni, mi ként ju tott el a különböző po gány fi lo zó fi ai irány za -
tok tól a ke resz tény sé gig. Az em be ri lé lek legbensőbb tit ka it 
fel tá ró  őszintesége mi att ez a rész ma is iz gal mas, megren-
dítő ol vas mány. Eb ben található a már em lí tett ker ti je le -
net. 
    A má so dik rész (X. könyv) már el von tabb: a ke resz tén  nyé 
lett Ágos ton sa ját lel két a bűn és az erény csa tá já nak szín te re ként mu tat -
ja be.  
    A har ma dik rész ben (XI–XIII. könyv) a Te rem tés köny vét ma gya ráz va 
az anyag, az idő, a semmiből va ló te rem tés kér dé se it tár gyal ja. 
    A Val lo má sok ban va la mi új szü le tett az eu ró pai iro da lom ban. Első íz -
ben te kint he tünk be le az em be ri lé lek mély sé ge i be, egy ke resz tény hívő 
lel ké be. Szent Ágos ton a ma ga ta pasz ta la ta it, az át élt szel le mi ha tá so -
kat, éle té nek ese mé nye it sa ját lel ki fejlődésének, Is ten hez va ló út já nak 
szük ség sze rű moz za na ta i ként fog ja fel.❷  
 
 
A ma gyar iro da lom kez de tei 
 
A fe u dá lis ál lam ala pí tás és a ke resz tény ség fel vé te le utá ni első szá za -
dok ban, mûvelődés törté ne tünk kez de tén a mi iro dal mi al ko tá sa ink 
először a ko ra be li egy há zi iro da lom nem zet kö zi nyel vén, la ti nul íród -
tak, de a ma gyar nyelv iro dal mi, írás be li fel hasz ná lá sa is ha ma ro san nél -
kü löz he tet len né vált. A ti ha nyi apát ság nak 1055-ből szár ma zó la tin 
nyel vû ala pí tó le ve lé ben például 58 ma gyar szó (szó kap cso lat) ol vas ha -
tó, s ezek he lyes í rá sa már ha tá ro zott kö vet ke ze tes sé get mu tat. A ma -
gyar or szá gi iro da lom az eu ró pai kul tú ra szer ves ré sze lett, s a leg több 
kö zép ko ri mû faj – val lá sos és vi lá gi egy aránt – meg volt a mi iro dal -
munk ban is. 
 
 
Ha lot ti be széd – az első  
magyar nyelvű prédikáció 
 
A ko ra be li ma gyar iro da lom ban is lé tez tek a 
val lá sos-ko los to ri iro da lom különböző mű -
fa jai. Kez det ben la tin nyel ven, de igen ha -
mar szük ség volt az anya nyelv hasz ná la tá ra 
is. A la ti nul nem tu dó hívőkhöz ugyan is 
csak ma gyar nyel ven le he tett szól ni, s ők 
ma guk is igé nyel ték a ma gyar nyel vű imád -
sá go kat. 
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A ti ha nyi ben cés apát sá gi 
temp lom

❷    „A ke resz tény író te kin ti először a 
vi lá got sa ját éle té nek il luszt rá ció -
ja ként, s Szent Ágos ton Val lo má -
sai az első belülről lá tott lé lek rajz 
a vi lág iro da lom ban.”  

      • Ba bits Mi hály
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Nem vé let len, hogy a 
leg első ránk ma radt ma gyar 
szö veg, a Ha lot ti be széd és 
kö nyör gés (1200 kö rül) egy 
min ta ként szol gá ló la tin 
prédikáció sza bad, len dü -
le tes, ma gya ros át dol go zá -
sa. A kény sze re dett ség nek, 
az ere de ti hez va ló gör csös 
ra gasz ko dás nak sem mi nyo -
ma. Kifejezőereje, nyel vi 
for du la ta i olyan fej lett gya -
kor lat ra val la nak, hogy szin -
te el kép zel ni sem le het, 
hogy ez let t vol na a legelső 
kí sér le t egy há zi szö ve g át ül -
te té sé re. 

A te me té si pré di ká ció, a 
ha lot ti be széd a szer tar tá -

si rend ér tel mé ben a ko por só nak a sír ba le bo csá tá sa és szen telt víz zel va -
ló meg hin té se után hang zott el. A ko ra be li pap – igen ha tá so san – egy 
fel kiál tó mon dat hoz kap csolt kérdő mon dat tal a ha lál megrendítő ko -
morsá gát idé zi fel, s a kér dés re adott vá las  szal bi zo nyít ja, hogy mind -
nyá jan „por és ha mu va gyunk”. Hogy a bűn vég ze tes vol tát iga zol ja, fel -
ele ve ní ti a pa ra di csom be li ti lal ma kat, Ádám bűn beesés ét és 
kö vet kez mé nye it. Ezt az elmélkedő részt új ra egy rö vid, fel ki ál tás sze rű 
kér dés és gyors vá lasz zár ja le („Kik azok? Mi va gyunk”). Majd egy figyel-
meztető gesz tus sal mu tat a sír gö dör be: egy em ber sem ke rül he ti el „ez 
ver met”, mert mind nyá jan afe lé kö ze le dünk. Be fe je zés ként imád ko zás -
ra szó lít ja fel a hall ga tó sá got a sze gény ha lott bű nös lel ké ért. 

A be széd bővelkedik re to ri kai ele mek ben (meg szó lí tás, fel ki ál tás, 
kér dés, vá lasz, érvelés); kü lö nö sen erőtejes a hár mas fi gu ra etymologica: 
„ha lál nak ha lá lá val halsz”. 

Az ún. kö nyör gés egy hi va ta los li tur gi kus szö veg nek az ere de ti hez 
ta pa dó, szó sze rin ti for dí tá sa. 
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A Halotti beszéd szónoklat, hallgatósághoz intézett figyelmeztetés, tanítás. Hozzatok szövegpél-
dákat az alábbi retorikai elemekre! 
– a hallgatóság megszólítása 
– a hallgatósághoz intézett közvetlen kérdés 
– a kérdés megválaszolása 
– a hallgatóság meggyőzése bizonyítással, érvekkel 
– végső következtetés (szentencia)

FELADAT

A fi gu ra ety mo -
log i ca gya ko ri 
for má ja, hogy egy 
szó ön ma gá val  
al kot bir to kos jel -
zős szer ke ze tet: 
éne kek éne ke, hi ú -
sá gok hi ú sá ga. Az 
ilyen szó for du lat 
a szó fo gal mi tar -
tal má nak „fel ső -
fokát” je len ti: 
éne kek éne ke =  
a leg szebb ének.

retorika: szónoki mester-
ség, ékesszólás, a szónok-
lat tudománya

Willem Vrelant: 
Halotti mise (1460 körül) 
J. Paul Getty Museum, 
Los Angeles

A Ha lot ti be széd ha son má sa.  
A 18. szá zad ban ta lál ta meg  
vé let le nül Pray György tör té net író  
a később ró la el ne ve zett kó dex ben.
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LE GEN DÁK 
 
A jám bor szerzők leg több ször 
egye sí tet ték a lel ki leg épü le -
test a szó ra koz ta tó val, s a föl di 
lé tet megvető, az is te nes éle -
tet pro pa gá ló tör té ne te ket az 
an tik regényből és a ke le ti  
(hin du) mesekincsből vett mo -
tívu mok kal tet ték ér de ke seb -
bé. A leg több le gen da iz -
galmas, a kép ze le tet meg - 
moz ga tó, érdekfeszítő „re -
gény”, „no vel la”, s a ko ra be li 
ol va sók igé nyét szol gál ta ki.➊ 
Né ha még az ero ti ka is meg je -
le nik ben nük ne ga tív for má -
ban: né me lyik le gen da rész le -
te sen le ír ja, hogy szent hőse 
vagy hősnője ho gyan győzi le 
a bű nös tes ti vá gyak kí sér té -
seit. 
      La tin nyel ven szü let tek meg 
az első ma gyar or szá gi le gen dák a 11–12. szá -
zad ban Szent Ist ván ról, Szent Imréről, Szent 
Lász ló ról, Gel lért püspökről. A ma gyar nyel vű 
iro da lom kez de te it – mind egy há zi, mind vi lá -

➊   A le gen dák, mint el ne ve zé sük is jel zi („ol va san dó dol gok”, „amit el kell ol vas ni”), kez det ben la tin nyel -
ven árasz tot ták el Eu ró pát. Később a nép tö me gek val lá sos moz gal ma i nak, az ún. la i kus moz gal mak -
nak a ha tá sá ra (12–13. szá zad) anya nyel ven szó lal tak meg. Nőtt ugyan is az olyan kö zös sé gek nek, főleg 
női szer ze te sek nek, apá cák nak és val lá sos ér zü le tű vi lá gi ak nak (elsősorban vá ro si pol gá rok nak) a szá -
ma, akik la ti nul már nem tud tak, de igé nyel ték a szent szö ve gek fel ol va sá sát vagy ol va sá sát. 

❷   A po kol kín jai ri asz tot ták s a menny or szág cso dá la tos örö mei von zot ták a kö zép ko ri hívőt. A túl vi -
lá gi bol dog ság hoz a tes ti vá gyak legyőzésén, az ön meg ta ga dá son ke resz tül ve zet az út. Az em ber 
leg na gyobb el len sé ge – e hit sze rint – a test. Ez a bű nös vá gyak for rá sa, ezért böjt tel, ön kín zás sal 
kell sa nyar gat ni a lé lek meg tisz tu lá sa ér de ké ben. A test bű nös vol tá ból és megvetéséből kö vet ke -
zett a hi gi é nia hiá  nya: a test ápo lá sa bűn nek szá mí tott, s ez is egyik ma gya rá za ta a nagy kö zép ko ri 
jár vá nyos be teg sé gek nek.

gi té ren – a 13. szá zad ele jé re 
vagy kö ze pé re kell ten nünk. 

A Mar git-le gen da, IV. Bé la ki -
rály szo mo rú sor sú, szent té ava -
tott leá nyá nak tör té ne te már a 
la i kus val lá sos moz gal mak ha -
tá sá ra jött lét re. A 14. szá zad 
leg ele jén, 1310 kö rül ke let kez -
he tett ma gyar nyel ven.  

Mar git az egy ház ál tal nép -
sze rű sí tett élet ide ál❷ megtes-
tesítője: a le gen da egyes ese -
mé nyei mind szent élet mód - 
já nak il luszt rá ci ó já ul szol gál nak, 
a jel lem zés esz kö zei. Ezekből 
egy rend kí vü li egyé ni ség ké pe 
bon ta ko zik ki, aki a föl di élet 
meg ve té sé ben, az alá za tos ság -
ban, az ön sa nyar ga tó asz ké zis -

ben és a sze gény ség hez va ló ra gasz ko dás ban 
min den tár sa fe lett állt. Még ko los to ri elöl já -
rói is kor hol ták túl sá gos buz gal má ért, de nem 
vál toz ta tott élet mód ján, mel  lyel a men  nyei 
bol dog ság fe lé tö re ke dett. Rend tár sai, a „so-
rorok”, nem is igen ér tet ték meg, kü lönc nek 
vél ték, s szer ze te si élet vi tel ének túl zá sa it nem 
tar tot ták mél tó nak ki rá lyi ere de té hez. Is ten 
azon ban még éle té ben sok fé le cso dá val tün -
tet te ki.

Ár pád-há zi Szent Mar git. 
Mar git Do mon kos-ren di apá ca 
volt, s a Nyu lak szi ge tén,  
a mai Mar git szige ten lévő  
ko los tor ban él te le rö vid,  
asz ké zis ben töl tött éle tét

A kö zép ko ri le gen da Krisz tus, Szűz Má ria 
vagy va la mely szent éle té nek, a ve lük kap -
cso la tos cso dás tör té ne tek nek pró zai vagy 
ver ses el be szé lése.

laikus: nem egyházi  
személy
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Az egyházi irodalom lírai alkotásai 
 
Himnuszok 
 

Az egy há zi lí rai köl té szet a him nu szok ban ér te el csúcs pont -
ját. A himnuszköltők kö zött is az elsők és a leg ki vá lób bak kö -
zé tar to zik Pierre Abélard (pier abélár; 1079–1142), a la ti nul író 
fran cia fi lo zó fus, te o ló gus, pá ri zsi egye te mi ta nár.➊ 93 him nu -
sza ma radt ránk. Ezek ben új sor- és stró fa faj ták je len nek meg. 
Kö zü lük a leg is mer tebb a Szom bat esti him nusz (Ba bits Mi hály 
for dí tot ta). A fris sen és kön  nye dén lüktető rit mus ban meg írt 
vers csu pa lel ke se dés és uj jon gó öröm: a túl vi lá gi, a men  nyei 
bol dog ság lá to má sa. A ba bi lo ni (föl di) szám ki ve tés után az égi 
Je ru zsá lem ki rá lyi pa lo tá já nak bé ké je és nyu gal ma vár ja az üd -
vö zül te ket, akik az an gya lok kal együtt egy örök ké va ló sá gon át 
ének lik ün ne pi him nu sza i kat. 

A 12. szá zad vé gén és a 13. szá zad ele jén szembetűnő a Má ria-
kul tusz ki ala ku lá sa – nem csak a ko los to rok ban, ha nem a vá ro si ér -
tel mi ség kö re i ben is. A Má ria-him nu szok egyik faj tá ja a planctus 
(planktusz), a si ra tó ének, si ra lom. A Má ria-si ral mak ban va ló sá gos 
föl di ér zé sek, e vi lá gi gon dok, em be ri fáj dal mak is ki fe je zés re ju -
tot tak. Má ria, Is ten any ja a ke reszt alatt meg-meg úju ló ki tö ré sek -
ben pa na szol ja el bá na tát, s föl di as  szony ként éli át a leg na gyobb 
em be ri szen ve dést, egyet len fiának megszégyenítő kín ha lá lát. 

 
Stabat mater ■ Az egyik legmegrendítőbb, leg nép sze rűbb Má -
ria-si ra lom nak, a Stabat ma ter nek (sztábat má ter) a szerzője egy 

olasz fe ren ces szer ze tes, Jacopone da Todi (jakopóne da tódi; 1236–
1306). Fi gyel jük meg a him nusz (planctus) ér zel mi hul lám zá sát! A fáj dal -
mas anya irán ti rész vét és szá na lom fel kel té se, majd a döb bent cso dál ko -
zás után a Má ri á val va ló azo no su lás vá gya imá ba vált át. Ép pen a lehető 
leg na gyobb em be ri kín vál la lá sa és át élé se jo gán kö nyö rög a szerző a 
„szűzek szű zé hez” men  nyei köz ben já rás ért, hogy ha lá la után a pál más pa -
ra di csom ba, a menny or szág ba jut has son. 
 

ÚJ KOR SZAK A VERS TÖR TÉ NE TÉ BEN 

A kö zép ko ri la tin him nu szok kal az eu ró pai vers tör té ne té ben egé szen 
új kor szak kezdődött: meg szü le tett a „mo dern” ver se lés. 

Rím ■ A leg in kább feltűnő új don ság az an tik klas  szi kus ver se lés hez 
ké pest a rím meg je le né se: a vers sor ok vé gé nek hang zás be li ös  sze -
csen gé se. 

A kö zép ko ri him nu szok is -
ten tisz te le tek alatt, val lá sos 
ös  sze jö ve te lek al kal má ból 
éne kelt, a hívők áhí ta tos ér -
zel me it kifejező, az Is tent 
ma gasz ta ló és a szen te ket 
dicsőítő, emel ke dett han -
gu la tú köl te mé nyek vol tak.

A planctus kez det ben lí rai sequen-
tia volt (szek ven cia – a vers szak ok 
két, egy más nak for ma i lag pon to san 
megfelelő részből áll nak), és mint 
ilyen, a nagy pén te ki is ten tisz te let 
ré szét ké pez te.  
 
Stabat mater: a latin himnusz kez-
detének jelentése: „Állt az anya.”

➊   Abélard és Heloise (eloiz) 
tragikus szerelméről szól 
Pierre Abélard Szerencsét-
lenségeim története című 
önéletrajza.
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Ba bits him nusz- 
 for dí tá sa i nak cím lap ja. 
Helikon Kiadó, 1988

Rí met a gö rög és a la tin mű köl té szet nem is mert, s 
va ló szí nű leg a né pi köl té szet ha tá sá ra ke rült most a la tin 
vers be. A rím, „ez az édes és mé la csen dü lés, mely oly ti pi ku -
san ke resz tény és mo dern” (Ba bits Mi hály), ettől kezd ve 
hos  szú időn át szin te el vá laszt ha tat lan a vers fo gal má tól. 
Nem egy sze rű en csilingelő dísz, több is an nál: a vers ze nét erősítő, a dal -
la mot fel foko zó esz köz az ál tal, hogy le zár ja és ki eme li a rit mi kai egy -
sé ge ket. A him nu szok nép sze rű ség éhez min den bi zon  nyal hoz zá já rult 
a rí mek ál tal fel fog ha tób bá, érzékelhetőbbé vá ló vers dal lam is. 
    Jacopone da Todi la ti nul írt köl te mé nyé ben nem csak a so rok vé gén 
ta lá lunk rí me ket. Eze ket Ba bits Mi hály for dí tá sa is vis  sza ad ja. Az ere -
de ti ben gya ko rib bak a belső rí mek, mint a ma gyar mű for dí tás ban. 

Ritmus ■ Át ala kult, mó do sult a klas  szi kus időmérték is, megnőtt a 
hang súly ritmuskeltő sze re pe. A kö zép ko ri la tin köl té szet vers so rai úgy 
utá noz zák a klas  szi kus ver se lés egy-egy vers lá bát, hogy a hos  szú szó tag 
he lyén hang sú lyos, a rö vid szó tag he lyén pe dig hang súly ta lan szó tag áll. 
A Stabat materben is tu laj don kép pen „hang sú lyos tro che u sok” sze re pel -
nek, s a so rok két-két, négy szótagú ütem re ta gol ha tók. Ezt a faj ta ver -
se lé si mó dot an ti ki zá ló hang sú lyos ver se lés nek ne vez zük. 

 
 
Óma gyar Má ria-si ra lom 
 
Az Óma gyar Má ria-si ra lom ma gyar költője jól meg érez te, hogy a la tin so -
rok két rit mi kai egy ség re osz la nak, s vé gig két üte mű sor faj ban ír ta meg 
a ma ga köl te mé nyét.➊ A ma gyar hang sú lyos ütem ben a hang súly ta lan 
szó tag ok szá ma ek kor még kö tet len volt, s ez na gyobb sza bad sá got, vál -
to za to sabb so rok lét re ho zá sát tet te lehetővé. 

„Legelső” ver sünk ben 
már fej lett rí mek, szép és 
tu da to san al kal ma zott al -
li te rá ci ók ta lál ha tók. Vál -
to za tos a rím el he lye zés: 
előfordulnak pá ros rí mek 
(a a b b), fél rí mes meg ol dá -
sok (x a x a) és bo kor rí -
mek is (a a a). 

A köl te mény ben Má ria, 
a ke reszt re fe szí tett Jé zus 
any ja egyes szám első sze -
mély ben szó lal meg. A leg -

A rí me ket az ábé cé kis be tű i vel 
szok tuk je löl ni, a rím te len so ro kat 
pe dig x-szel. Né ha egy-egy sor kö -
ze pe és vé ge is rí mel egy más sal: 
ezek a belső rí mek.

➊   A la tin vers szer-
zője a 12. szá zadi 
Gotfrid Ágoston-
rendi szerzetes.

Alliteráció: rend-
szerint szókezdő 
– de nem csak 
ilyen – hangok is-
métlődése egy 
verssorban vagy 
több soron át.

Krisztus siratása (Pietà) 
Német alabástrom-  
szobor (15. század eleje) 
Metropolitan Museum  
of Art, New York
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na gyobb szen ve dést átélő, a fia kín ha lá lát szemlélő as  szony te he tet len 
két ség beesés ben vergődik. Hol ön ma ga nyo mo rult ál la po tát zo kog ja el, 
hol pe dig – vál ta koz va a ke se rű ja jon gás sal – fiát szó lít ja meg anyai be -
céz ge tés sel, il let ve a ha lált kér le li – ön ma gát ajánl va fel ne ki gyer me ke 
he lyett –, majd pe dig Jé zus kín zó i hoz kö nyö rög ke gye le mért. A be fe je -
zé s ben fel tör az anyai si koly: ha már nem ment he ti meg egyet len fi át, 
leg alább osz toz ni akar ve le a ha lál ban. 

 
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 esz-

közök érzékeltetik ezt?

Az Óma gyar Má ria-si ra lom a Leuveni kó dex 134. lap já nak há tul ján ta lál -
ha tó. Az első vi lág há bo rú alatt a bel ga Leuven (lőven) vá ros egye te mi 
könyv tá rát a né met had se reg le bom báz ta. A jó vá té te li bi zott ság a 
könyv tár ál lo má nyá nak kár pót lá sá ul vá sá rol ta meg – töb bek kö zött – 
ezt a kis  mé re tű, sze rény kül se jű, la tin nyel vű pré di ká ció gyűj te ményt 
egy mün che ni an tik vá ri um ban. A vers szö ve gé nek na gyobb ré sze sza -
bad szem mel alig ol vas ha tó, mert a pergamenről mint „ért he tet len 
nyel vű” írást va la mi kor ki dör zsöl ték. 1922-ben fe dez ték fel. A vers  
„cí mét” első ismertetője, Gragger Ró bert ad ta. Az ér té kes kó dex 1982-
ben ke rült a ma gyar ál lam tu laj do ná ba.

LOVAGI ÉS UDVARI IRODALOM 
 
A tu do má nyos élet nek az egye te me ken va ló ki bon ta ko zá sá val s a kép-
zőművészetek fejlődésével pár hu za mo san a 12–13. szá zad ban az iro da -
lom is felvirágzott. Sok szál ból ös  sze fo nó dó, ös  sze tett, té má ban és mű -
fajok ban vál to za tos a kö zép kor iro dal mi kul tú rá ja. A szel le mi, 
művelődési élet köz pont jai ek kor a ko los to rok, az egye te mek, a főúri 
vár kas tély ok, il let ve a ki rá lyi ud va rok vol tak. A val lá sos szel le met ter-
jesztő, a túl vi lág ra össz pon to sí tott misz ti kus áhí ta tot népszerűsítő la -
tin nyel vű egy há zi iro da lom mel lett és ve le szem ben ez a két év szá -
zad te rem tet te meg a har sány élet ked vet árasz tó, szabadszájú, az 
egy há zi és a vi lá gi ha tal ma kat nyíl tan tá madó – főként la tin nyel ven 
éneklő – di ák köl té sze tet: a vá gán sok vagy goliard-ok (goliár) po é zi sét. 
A lo vag ság  in téz mé nye hív ta lét re a már nem ze ti nyel ve ken meg szó la -
ló, vi lá gi jel le gű lo vag eposzt és lo vag re gényt, va la mint a tru ba dú rok -

FELADATOK
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nak és a né met lovagköltőknek, a minnesängereknek 
kü lö nös bá jú, az el vont ra jon gást és a na gyon is ér zé -
ki vá gya kat ötvöző sze rel mi lí rá ját. 

A lo va gi ide ál volt az eu ró pai em ber egyik legel-
ső olyan esz mé nye, amely már ezen a vi lá gon ke res te 
és ta lál ta meg az élet ér tel mét, nem csak a más vi lá -
gon. A lo vag kö te les sé gei kö zé tar to zott a ke resz tény 
hit vé del me a po gá nyok kal szem ben, a hű bér úr fel -
tét len szol gá la ta s az el eset tek, a gyá mol ta la nok, kü -
lö nö sen a nők védő ol tal ma zá sa. A lo vag ban a kö zép -
ko ri fel fo gás a lel ki ne mes ség, az er köl csi tisz ta ság, a 
be csü let és a har ci bá tor ság pél dá ját lát ta, az igaz ság 
fá rad ha tat lan védelmezőjét tisz tel te. Az ud va ri as ság, 
a tes ti ápolt ság, a vi dám ság és az ud va ri sze re lem tar -
toz tak még a lo vag jellemző vo ná sai kö zé. 

 
 

A lovagi és udvari irodalom epikája 
 
A lo va gi kul tú ra te rem tet te meg a lo va gi epi kát: a lo vag eposzt és 
a lo vag re gényt. Elsősorban fran cia és né met nyel vű mű vek ma rad -
tak ránk a kö zép kor ból. A lo va gi epi ka fel tá masz tot ta és új fény be öl -
töz tet te a ko ráb bi év szá zad ok ból szár ma zó hősmondákat.➊  
A val lá sos-ha za fi as lo vag esz ményt dicsőítik a Nagy Kár oly frank 
ural ko dó alak ja kö ré cso por to su ló hősi éne kek. Kö zü lük a leg ne ve ze -
te sebb a fran cia Ro land-ének (12. szá zad). Ro land, a csá szár ro ko na, a 
sza ra cé nok el len küzd ve esik el áru lás kö vet kez té ben a Pi re neu  sok he -
gyei kö zött (778). Ro land nak csak hí res kürt jé be kel le ne be le fúj nia, 
hogy a csá szár se gít sé get hoz va vis sza tér jen, de vi té zi büsz ke sé gé ben 
er re nem haj lan dó. Csak ak kor fúj ja meg a kür töt, 
ami kor már min den el ve szett. Nagy Kár oly meg hall -
ja a kürt szót, vis  sza for dul se re gé vel, de későn ér -
kezik. 

A köl te ményt már a ke resz tes had já rat ok lel ke se -
dé se hat ja át, amely a har ci ked vet a ke resz tény hit 
szol gá la tá ba ál lí tot ta. Hősei iga zi lo va gok: az Is te nért, 
a ki rá lyért és Fran cia or szág ért har col nak. 

A 13. szá zad fo lya mán oszt rák és ba jor föl dön is 
szá mos köl te mény ke let ke zett, amely a lo va gi eposz 
mo do rá ban ősi ger mán mon dá kat adott elő. A legje-
lentősebb ezek kö zül a Ni be lung-ének (1200 kö rül); 
kö zép pont já ban Siegfried (szigfrid), a szép, fi a tal, sár-
kányölő hős le gyil ko lá sa és öz ve gyé nek bos  szú ja áll.
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➊  A lo va gi irodalom leg gazda gabb 
for rá sa a kel ta mon da kincs volt.  
A kel tákat, a Brit-szi ge tek őslakóit 
az an gol szász hó dí tók szo rí tot ták 
ki ősi földjükről, s Wa les (velsz) he -
gyei kö zött és Bre tag ne (brötány) 
szik lás öb le i ben hú zód tak meg.  
A mí to szok több sé ge Artus (artusz) 
ki rály és a ke rekasztal lo vag jai kö -
rül kris tá lyo so dott ki. 

     A kel ta mon dák a 12. szá zad fo lya -
mán ter jed tek át Bretagne-ból és 
Walesből fran cia és né met nyelv te -
rü let re.

Lo vag és höl gye  
Miniatúra  
a Manesse-kódexből  
(14. szá zad) Egyetemi 
Könyvtár, Heidelberg
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TRISZ TÁN ÉS IZOL DA 
 
A kö zép kor ta lán egyik leg hí re sebb lo vag re -
gé nye, a Trisz tán és Izol da kel ta mon dá ra 
veze thető vis  sza.➊ 
      Ami kor Artus ki rály trón ra lé pett, Corn wall -
ban (korn val) Márk ki rály ural ko dott. Uno ka -
öccse, Trisz tán – „a szo mo rú ság gyer me ke” – 
pár baj ban meg öli a há rom száz corn wal li fi út és 
há rom száz le ányt követelő ír óri ást, Morholtot, 
de a küz de lem ben a mér ge zett lán dzsá tól ma -
ga is ha lá los se bet kap. Csak ab ban az or szág -
ban tud nák meg gyó gyí ta ni, ahol a ha lál ho zó 
mér get a lán dzsá ra ken ték. A  be teg Trisz tán 
ma gá nyo san ha jó ra száll, el jut az ír par tok ra, s 
ott a ki rály lány, Arany ha jú Izol da meg is gyó -
gyít ja. Bár ki de rül, hogy ő volt Morholt gyil ko sa, 
a ki rály meg ke gyel mez ne ki. 
      Ha za té ré se után Márk ki rály kö vet ség be kül -
di, hogy kér je meg szá má ra fe le sé gül a szép 
Izol dát. Trisz tán a pusz tí tó sár kány legyőzése 
után el hoz za ugyan a ki rály kis asz  szonyt, de a 
ha jón – tévedés ből – isz nak az örök sze re lem 
ita lá ból, s ez zel megpe csé te lő dik sor suk. A fel -
lán go ló szen ve dély el len most már kép te le nek 
vé de kez ni. Tit kuk nap vi lág ra ke rül, Trisz tán nak 
me ne kül nie kell. Hi á ba vesz fe le sé gül egy má -
sik nőt, a Fe hér ke zű Izol dát, első és egyet len sze -
rel mé hez hű ma rad. Ami kor új ra ha lá lo san 
meg se be sül, őérte üzen. Fe le sé ge azon ban fél -
té keny ség  ből fél re ve ze ti a hal dok ló hőst: azt 

mond ja, hogy a várt fe hér vi tor la he lyett – ez 
lett vol na a közel gő Arany ha jú Izol da jel adá sa – 
fe ke te vi tor la lo bog a ha jón. Trisz tán e hír re 
meg hal, sze rel me se pe dig kö ve ti a ha lál ba.  
A re gény ben az örök, a le győz he tet len sze re -
lem játs  sza a főszerepet. Trisz tán és Izol da sze -
rel me mel lett el tör pül a vi lág min den gond ja, 
sem mi vé fosz la nak a val lá si és a tár sa dal mi kö -
tött sé gek: Izol da fél re ve ze ti ki rá lyi fér jét, Trisz -
tán meg ta gad ja a hű bér úr irán ti lo va gi kö te les -
sé gét. Az egyé ni bol dog sá gért ví vott küz- 
 de lem so ro zat szét té pi a feu  dá lis szo kás- és jog -
rend há ló ját. 
      A Trisz tán-re gény még cso dák kal, va rázs la -
tok kal ma gya ráz za a szo kat lan ese mé nye ket:  
a fe led he tet len, szét tép he tet len sze rel met a va -
rázs ital lal in do kol ja, a tör vé nyes mér ték kel mér -
ve bű nös vi szonyt is ten íté let tel, tü zes vas-pró -
bá val igyek szik szen te sí te ni. A kor fel fo gá sa 
sze rint ilyen szen ve dély csak há zas sá gon kí vül 
lé tez het, hi szen a fe u dá lis há zas ság alap ja nem 

két em ber őszinte sze rel me volt. 
A főhősök vég ze tes sze rel mét 
azon ban csak men te get ni tud ja a 
re gény, tör vé nye sí te ni nem. Ezért 
szük ség sze rű a ha lá los ki fej let. 
Márk ki rály csak a ha lál ban en -
ged he ti át Izol dát Trisz tán nak: 
meg tilt ja, hogy a sí rok ból kinövő, 
összeölelkező vi rá go kat le vág ják.

 
➊ A mon da leg je len tősebb iro dal mi fel dol go zá sai 

fran cia nyel ven Thomas tö re dék ben fenn ma radt 
köl te mé nye és Béroul (bérul) ver ses re gé nye 
(mind ket tő a 12. szá zad má so dik feléből). Got tfried 
von Strass burg (got frid fon strasz burg) 1200 kö rül 
né met nyel ven ver sel te meg Trisz tán és Izol da szo -
mo rú tör té ne tét. Eze ket ös  sze ol vaszt va és ki egé -
szít ve ál lí tot ta össze a ma ga mo dern nyel vű pró zai 
re gé nyét a fran cia Joseph Bédi er (zsozef bedjé; 
1864–1938) 1900-ban. 

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 
mű veknek köszönhetjük, hogy a szájhagyomány útján terjedő 
ősköltészet és mondavilág egy része meg őrződött, illetve 
átörökítették a magyar lovagi kultúra emlékeit is. Hiszen a la -
tinul író krónikások lejegyezték a regösök (igricek, jokulátorok) 
énekeit, s felhasználták történeti műveikben, a gesztákban.  

Anony mus➊ az első ránk ma radt tör té ne ti mû ben, a Gesta 
Hungarorumban (gesz ta hungarórum; A ma gya rok cse le ke de tei; 13. 
szá zad ele je) fö lé nyes tudásgőggel uta sít ja el ma gá tól – mû ve „elő -
sza vában” – az írás tu dat lan ok meséit és a re gö sök szó szá tyár éne -
ke it. Később még is – mint egy mel lé ke sen – meg em lí ti a ka lan do -
zá sok ról szól va: 
 
■ „Há bo rú i kat és egyes hőstetteiket, ha e lap írott be tû i nek nem akar -

já tok el hin ni, hig  gyé tek el a re gö sök csa cso gó éne ke i nek meg a pa -
rasz tok ha mis me sé i nek, akik a ma gya rok vi té zi tet te it és há bo rú it 
mind má ig nem hagy ják fe le dés be men ni. Azon ban né me lyek azt 
mond ják, hogy egé szen Kons tan ti ná po lyig men tek ők, sőt Kons tan -
ti ná poly arany ka pu ját is be vág ta Bo tond a bárd já val. Még is én, mi -
vel ezt a his tó ria írók nak egyet len köny vé ben sem ta lál tam, ha nem 
csu pán a pa rasz tok ha mis meséiből hal lot tam, azért je len mû vem -
be nem akar tam be ír ni.” 

      • Pais Dezső for dí tá sa 

 
Anony mus nak ez a meg jegy zé se is ékes bi zo nyí té ka an nak, 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 ese -
mények leírásában. Kora előkelőinek őseit azonosítja a honfoglalás har-
caiban dicsőséget szerzett  vezérekkel. Igazolja az Árpád-ház jogát a ma -
gyar 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 ma -
gyarok Szkítiából érkeztek a Kárpát-medencébe, és a szkíták első kirá-
lyáról, Mágóg királyról kapták nevüket. Anonymus ismerteti a ma gyar 
törzsek vérszerződését is.

geszta: Latin eredetű szó, 
jelentése: ’viselt dolgok, 
cselekedetek’. Középkori 
egyházi, udvari epikus mű-
faj. Szerzője egy nép vagy 
egy nemzetség, uralkodó-
család történetét mondja 
el. A gesztaíró nem mindig 
tart időrendet, fő célja, 
hogy legitimálja (törvé-
nyessé tegye, hitelesítse) 
az uralkodóház trónhoz va-
ló jogát, illetve egy nem-
zetség tiszteletet paran-
csoló származását igazolja.

➊  A leghíresebb gesztaíró 
Anonymus (Név telen), 
akinek személyét nem 
tudjuk pontosan be -
azonosítani: ő magát  
P-nek mondott 
mesternek nevezi. 
Valószínűleg  
III. Béla király nagy 
műveltségű udvari  
kró nikása volt.
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HÍRES GESZTÁINK ÉS KRÓNIKÁINK 
 
Kézai Si mon gesz tá ja (Gesta Hungarorum)  
a 13. szá zad vé gén, 1283 kö rül ke let ke zett. 
Mű vé nek új sze rű sé ge, hogy a hun–ma gyar 
ro kon sá got a két nép azo nos sá gá ig tá gít ja. 
Mun ká já nak első, na gyob bik ré szé ben a hun 
his tó ri át, At ti la tör té ne tét me sé li el, a hon fog -
la lást pe dig mint a hu nok (ma gya rok) vis  sza -
jö ve tel ét ír ja le.➊ 

A hun–ma gyar azo nos ság el kép ze lé sét  
ve szik át későbbi tör té net író ink is. Kálti Márk 
(14. szá zad) gesz tá já nak szö ve ge az ún. Ké pes 
Kró ni ká ban, eb ben a 41 mi ni a tú rá val és 95 ini -
ci á lé val dí szí tett, gaz dag ara nyo zá sú kó dex -
ben ma radt fenn. Sok ősi mon dánk ta lál ha tó 
meg a Ké pes Kró ni ka lap ja in is, s ezek let tek 
később a for rá sai jelentős iro dal mi al ko tá sok -
nak (pl. Arany Já nos: Bu da ha lá la). 

A ma gyar nép köl té szet kin cse i nek 19–20. 
szá za di tu dós ös  sze gyűj té se kor a tudósok ta -
lál tak olyan ősréginek tűnő szö ve ge ket, me -
lyek nek so rai, sza vai alig vagy már nem vol tak 
érthetők. Ilye nek például a re gös éne kek egyes 
ki fe je zé sei. 

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

 
Nézzetek utána, milyen hipotézisek vannak 
Anonymus kilétét illetően! Nézd meg Ligeti Mik-
lós Anonymus-szobrát, ami a Városligetben ta-
lálható! Milyen eszközökkel oldotta meg a mű-
vész azt a tényt, hogy modellje ismeretlen?

FELADAT
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Ligeti Miklós: Anonymus szobra (1903)

 
➊  A hun mon da kör ki ala kí tá sá ban hasz nál hat ta Kézai a 6. szá za di Jor da nes kró ni ká ját (A gó tok ere de te 

és tet tei), aki már em lí tést tesz a cso da szar vas ról, Is ten kard já ról, At ti la ha lá lá ról, hár mas ko por só já ról.
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A lovagi és udvari irodalom lírája 
 
A lo vag vi lág jel leg ze tes sze rel mi köl té sze té nek, a tru ba dúr lí rá nak Dél -
ke let-Fran cia or szág ban, Provence-ban (provansz) volt a bölcsője. A tru -
ba dú rok a la tin nyelvből ki ala kult he lyi nyel ven, pro van szá lul éne kel tek. 
Minnesang (minnezáng) a né met lo va gi köl té szet ne ve. 
    A tru ba dú rok és a minnesängerek (minnezenger) köl té sze te meg -
adott té má kat meg sza bott for má ban megéneklő sti li zált mű vé szet, s 
az egyik legfőbb lo va gi kö te les ség nek, az „úrnő” hó do ló tisz te le té nek 
költői meg nyil vá nu lá sa. A hölgy, aki fe lé a költő só ha ja száll, ma ga sabb 
ren dű lény. El len áll ha tat lan szép sé ge kény sze rí ti a dal no kot, hogy sze -
rel mes le gyen be lé. A ki vá lasz tott nő csak fér jes as  szony le het, so ha sem  
le ány. Há zas ság és sze re lem nem egyeztethető ös  sze eb ben a lí rá ban.  
A ki tar tó lo va gi hó do lat ju tal ma eset leg az éj sza kai tit kos sze rel mi ta lál -
ka, de a haj nal (la ti nul: alba) új ra el sza kít ja a szeretőket egy más tól. 
 
WALTHER VON DER VOGELWEIDE  
 
Iga zán nagy köl té szet azon ban csak ak kor szü le tik e kor szak ban, 
ami kor az ele ven, sze mé lyes él mény és a köz vet len hang szét tö ri 
a lo va gi lí ra sab lo nos for mu lá it. Walther von der Vogelweide (valter 
fon der fogelvájde; ?1170–?1230), a kö zép-fel né met iro da lom leg -
na gyobb lí ri ku sa az első, aki iga zán egyé ni vé tet te a Minnesang 
sokfelől fo nó dó szá la it. Szé les lá tó kö re, szí nes egyé ni sé ge nem il -
lett a ren di elő íté le tek kel ter helt lo vag vi lág szűk korlátai kö zé. Lí -
rá ja ha ma ro san szét fe szí tet te a Minnesang kötelező sab lon ja it. 
Egyé ni han gú köl te mé nyei be be le ol vasz tot ta a nép dal, a haj na li 
da lok s a vá gáns köl té szet friss ele me it. Té mái sok ré tű sé ge, ér zel -
mi gaz dag sá ga, szem lé le tes nyel ve s bra vú ros ver se lé si kész sé ge, 
új sze rű for mai meg ol dá sai ré vén a lo va gi köl té sze tet so ha nem 
lá tott ma gas lat ra emel te.➊ 
    Sze rel mi lí rá já ban nem az el ér he tet len úrnő után epe ke dik, ha nem 
köl csö nös, őszinte sze re lem re vá gyik. Azt te szi meg szí ve úrnőjének, 
aki vi szont sze re ti őt. Így vál toz tat ja Vogelweide a Minnesang már-már 
ma gasz tos, asz ke ti kus sze rel mi fel fo gá sát ter mé sze tes ér zel me ket tar -
tal ma zó, de rűs, kis sé ér zé ki jel le gű köl té szet té. 

Ver se i ben rend sze rint a ter mé szet a sze rel me sek ta lál ko zá sá nak szín -
te re s egy ben az ér ze lem han gu la ti hát te re.  

A haj na li da lok, az ún. 
albák úgy ke let kez tek, 
hogy a sze rel mes lo va got 
a to rony őre vagy őrködő 
ba rát ja dal lal fi gyel mez -
tet te: kö ze le dik a haj nal, 
a sze rel mes órák vé ge.

Walther von  
der Vogelweide  
Mi ni a tú ra a Manesse-
kódexből (14. század) 
Egyetemi Könyvtár,  
Heidelberg

➊  Sze rel mes ver se in kí vül Vogelweide írt szatirikus-elmélkedő s po li ti kai köl te mé nye ket is. II. Fri gyes csá -
szár hí ve ként a vi lág csá szár sá gért, a Ró mai Bi ro da lom vis  sza ál lí tá sá nak gon do la tá ért lel ke se dett, me -
rész tá ma dá so kat in té zett a ró mai pá pa el len, s el si rat ta ko rá nak rom lott sá gát.
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A hársfaágak csendes árnyán ■ Ma is frissnek ható, eleven kis vers-
remek ez a helyzetdal. A vir  tuóz vers for ma s az ebből eredő megej tő 
dal lam csu pa tán cos jó kedv, paj kos és paj zán vi dám ság. A köz lés re vá gyó 
és még is ki be szél he tet len, tit kolt él mény kettőssége, az uj jon gó öröm és 
en nek ter mé sze tes rej te ge té se a vers lí rai tar tal ma. Egy kis lány da lol ja el 
(a né met ere de ti sze mé lyes név má sai ból de rül ez ki) az éj sza kai sze rel mi 
ta lál ka, a be tel je sült sze re lem bol dog sá gát. Leg szí ve seb ben vi lág gá ki ál ta -
ná ér zé se it, de a kötelező sze mé rem vis  sza fog ja ezt a vá gyat. A vers kom -
po zí ci ó ja is tu da tos szerkesztő művészetre vall. Az első és az utol só stró -
fa – a csa lo gánymo tí vum mal – kör be öle li, mint egy el rej ti a tit kol ni kí vánt 
sze rel mi él ményt.

Ó jaj, hogy el tűnt min den… ■ Az elé gi á  ban 
nem csak az idősödő em ber me lan ko li kus pa -
na sza tör fel, ha nem meg szó lal a kö zös sé gért 
felelősséget érző mű vész ke se rű en bí rá ló 
meg döb be né se is. 
      Ma ga a lát ha tó nyelv, a ket té tört vers -
sorok zak la tott sá got, meg ren dült sé get su -
gall nak. A tipográfiai eszközökkel is el vá lasz -
tott fél  sor ok jól kö ve tik a köl te mény legfőbb 
szer ke ze ti el vét, az el len té tek egy más nak fe -
szü lő me ne tét.➊ 
      Az évek, az idő hir te len el tű né se úgy döb -
ben ti rá a si vár je len re az élettől bú csú zó em -
bert, mint ha álom ból ri adt vol na fel a ki jó za ní -
tó va ló ság ra. Az álom ös  sze mo só dik „a bol dog 
és me rész gye rek kor”-ral, az if jú ság re mé nye i -
vel, a meg szé pí tett és megszépülő múlt tal, az 
éb re dés pe dig egy is me ret len, ide gen vi lág ba, 
a je len be ta szít. A ré gi, von zó em lé kek fel idé -
zé se és ezek fáj dal mas szét fosz lá sa pár hu za -
mo san ha lad az első egy ség vé gé ig, és ott kín -
zó zo ko gás ba ful lad. 
      De nem csu pán az el tűnt if jú ság és a ki üre -
se dett öreg ség ter mé sze tes kont raszt já ból fa -
kad a pa nasz. Nem csak az öreg em ber sa já tos 
élet ér zé se je le nik meg a vers ben: a vi lág min -
den szem pont ból va ló ban szo mo rúbb, bol -

dog ta la nabb, üre sebb lett. A je len ben „az if jú 
em be rek éle te” is „gon dok közt re meg”, „sen ki 
sem vi dám”, „nin csen tánc, sem ének, gond 
mar ta szer te szét”. Ki et len, öröm te len az élet, a 
vis  sza em lé ke zés ál tal is meg szé pí tett múlt ér -
té kei nin cse nek már se hol. A csüg gedt le vert -
ség leg fel jebb a val lás ta ní tá sá ban ta lál vi -
gaszt a lét szo mo rú sá gá ra: „Aki gyö nyör ben él 
itt, menny ben lesz számüzött…” 
      A vi lág rom lott sá gá ra, az élet ben ural ko dó 
vis  szás sá gok ra a költő a lo va gi esz mény ben, 
a hi tért va ló ön fel ál do zó harc ban ke re si az el -
len szert. A befejező so rok ban az a – re mény -
te len – vágy kap han got: bár csak részt ve het -
ne a ke reszt vi té ze i nek csa tá i ban, s ez zel 
el nyer het né az „üd vök ko ro ná ját”. A val lá sos 
hit ben és a túl vi lá gi ju ta lom el nye ré sé nek re -
mé nyé ben nyug szik meg a ver sen vé gig vo -
nu ló jaj ga tó pa nasz: 

■  Ha át kel het nék én a szent   
       hadak ha jó i val, 
       a ví zen zsol tárt zengenék   
       és már nem azt, hogy: jaj! 
       azt már so sem, hogy: jaj! 

      • Rad nó ti Mik lós for dí tá sa 

 
➊  A leg több sor 7|6 osz tá sú, jam bi kus lej té sű ti zen hár mas, mely ben a har ma dik vers láb után egy cson -

ka láb áll. A sor kö ze pén így erős ce zú ra (met szet és szü net) ke let ke zik. Ezt a sor fajt szok ták, nem egé -
szen meg ala po zot tan, nibelungizált ale xand rin nak nevezni. Ez a sorfajta köszön vissza Radnóti Miklós 
Erőltetett menet című versében.
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DAN TE: ISTENI SZÍNJÁTÉK

Dan te Alighieri (aligiéri; 1265–1321) az egész 
kö zép ko ri eu ró pai iro da lom leg na gyobb költő-
je, egy ben tu dósa, po li ti kusa  Fi ren zé ben szü le -
tett ré gi ne me si csa lád ban. Gyer mek ko rá nak 
leg na gyobb él mé nye, hogy ki lenc éves ko rá -
ban meg pil lan tot ta a nyol cesz tendős Be at  ri ce 
(beat ricse) Portinarit, s többé nem feledhette 
el.➊ Ami kor a fi a tal as  szony 24 éves ko rá ban 
hir te len meg halt (1290), Dante emléket állított 
neki az Isteni  színjátékban. 
      Bo log ná ban egye te mi ta nul má nyo kat foly -
ta tott. Csa lád ja rá be szé lé sé re – va ló szí nű leg 
1293-ban – fe le sé gül vet te Gem ma Donatit 
(dzsem ma), akitől több gyer me ke szü le tett. 
Ola szos szen ve déllyel ve tet te be le ma gát vá ro -
sa, „az Arno- par ti Athén” párt küz del me i be. Fi -
ren ze a kö zép ko ri Itá lia egyik leg gaz da gabb 
vá ro sa volt. Európa bankárának nevezték. 
      A 12–14. szá zad ban a vá ros ál lam ok ra tö re -
de zett Itá li át két nagy „párt” el ke se re dett küz -
del mei is meg osz tot ták. A guelfek (gvelfek) – 
na gyobb részt a pol gár ság tag jai – a pá pát, az 
egy házfő vi lá gi tö rek vé se it tá mo gat ták, a ghi -
bellin (gibellin) párt vi szont – amely főleg 

neme sek ből állt – a né met-ró mai csá -
szár ha tal má tól re mél te Itá lia egy sé gé -
nek meg te rem tését. 

Dan te if jú sá ga ide jén a vá rost a guel -
fek irá nyí tot ták. Meg győződés es guelf -
ként Dan te ma ga is be kap cso ló dott 
szülő vá ro sa moz gal mas köz éle té be. 
1300-ban el ér te a leg na gyobb mél tó sá -
got: Fi ren ze pri or ja (elöljárója) lett  
(a hat pri or két ha von ként vál tot ta egy -
mást).➋ 

Igaz sá gos és hig gadt po li ti kus volt, 
igye kezett csök ken te ni a fel lán go ló  
el len té te ket. A guelfek ugyan is két 
szárny ra sza kad tak, fe hé rek re és fe ke -

ték re. Dan te meg pró bál ta vé de ni Fi ren ze sza -
bad sá gát a pá pa ság gal szem ben, s ezért a túl -
zó fe ke ték tá vol létében tűz ha lál ra ítél ték, há zát 
pe dig le rom bol ták (1302). So ha nem tér he tett 
vis  sza sze re tett szü lő he lyé re. Szám űze tés ben 
telt to váb bi éle te, s Raven nában halt meg 
1321. szep tem ber 14-én.➌ 

Firenzei festő: Dante allegorikus portréja  
(16. század vége)  
National Gallery of Art, Washington

➊ Be at ri cé nek szen tel te Dan te első költői mű -
vét, Az új éle tet (1294), ezt a ver ses-pró zai  
lí rai „re gényt”. A Dan te ál tal te rem tett és 
meg ál mo dott Be at ri ce a föl dön tú li szép ség -
nek, a lel ki tisz ta ság nak és ne mes ség nek, a 
kö zép ko ri val lás ál tal ih le tett tö ké le tes ség -
nek lett egy éle ten át vezérlő szim bó lu ma. 

➋ La ti nul írt pró zai mű ve i ben (A nép nyel vén 
va ló ékes szó lás ról; Az egyed ura lom) po é ti kai 
és po li ti kai né ze te it fog lal ta ös  sze.  

➌ A pá pai bos  szú elől el rej tett ham va it Raven-
na so ha sem volt haj lan dó ki ad ni Fi ren zé nek, 
bár szülővárosa szép sír em lé ket ál lí tott ne ki 
a Santa Croce- (szanta krócse) temp lom ban.
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A KÖ ZÉP KOR EN CIK LO PÉ DI Á JA 
 

Az új élet, az égi leánykához írott verseinek gyűjteménye le zár ta Dan te 
if jú sá gát. A költő a fér fi kor kü szö bét egy nagy fo ga da lom mal lép te át: 
úgy fog ír ni Beatricéről, aho gyan még nőről nem ír tak so ha. 
    Ez a Be at ri cé hez mél tóbb ének az Is te ni szín já ték, hi szen az ő dicső -
sé gét is ün ne pel te eb ben a ha tal mas köl te mény ben. – Az 1307 és az 1320 
kö zöt ti időt kell az Is te ni szín já ték ke let ke zé si ide jé nek tar ta nunk. Kitű-
nő ma gyar for dí tá sát Ba bits Mi hály ké szí tet te. 
    Dan te „fi ren zei nyel ven”, toszkánai nyelv já rás ban ír ta meg Ko mé diá -
 ját,➊ s ez zel meg te rem tet te az olasz iro dal mi nyel vet. Azt az 
„édes új stí lust” emel te a nagy köl té szet ma ga sá ba, amely ko ráb ban 
csak az itá li ai tru ba dúr lí ra sze rel mi té má it szol gál ta. 
    Az Is te ni szín já té kot jog gal ne ve zik a kö zép kor en cik lo pé di á já nak: az 
egész kor szak szin te le xi ká li san tel jes tu dás tö me gét fog lal ja ma gá ban. 
Dan te, a tu dós be le dol goz ta mű vé be az ak ko ri kul tú ra egész bi ro dal mát 
a ter mé szet tu do mány ok ko ra be li ismereteitől kezd ve az an tik fi lo zó fi án 
át a kö zépko ri te o ló gia nagy sza bá sú ös  sze ge zé sé ig. Mind ezt a rop pant 
anyagbőséget Dan te, a költő, sa ját lel kén át szűr ve, egyé ni él mén  nyé 

avat va, egy sé ges vi lág kép pé for mál ta, szi go -
rú an zárt, lo gi kus mű vé szi kom po zí ci ó ba épí -
tet te, s tö ké le tes re csi szolt, csengő rí mek kel 
kön  nyí tett lí rai vers for má ban ad ta elő. (Az 
olasz szö veg ben csak tisz ta rí mek ta lál ha tók.) 
 
 
TÉMA: TÚL VI LÁ GI LÁ TO MÁS 
 
A Ko mé dia té má ja a lí rai én túl vi lá gi „uta -
zása”. Nagy sza bá sú ví zió ke re té ben jár ja be  
a ke resz tény val lás túl vi lá gi tar to má nya it, a 
Pok lot, a Pur ga tó ri u mot és a Pa ra di cso mot. 
Dan te, a mé lyen val lá sos em ber sa ját ma ga és 
az em be ri nem bol dog sá gát ke re si. Azt az  
al le go ri kus utat mu tat ja be, ho gyan tisz -
tul hat meg az em be ri lé lek a bűnöktől, ho -
gyan jut hat el a Pok lon és a Pur ga tó ri u mon 
ke resz tül a legfőbb jó hoz és tö ké le tes ség hez, 
az Is ten hez az égi Pa ra di csom ba. 

Az Is te ni szín já ték va ló já ban egye dül ál ló  
al ko tás a vi lág iro da lom ban, jól le het a kö zép -
kor ban gya ko ri ak vol tak a túl vi lá got be mu ta -
tó misz ti kus lá to má sok. Mű fa ját – a ko ráb ban 
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➊  A mű ere de ti cí me: Ko mé dia (Commedia).  
      A kö zép ko ri po é ti kák ér tel me zé sé nek meg fe le -

lően Dan te azért ne vez te így köl te mé nyét, mert 
vi szon tag sá go san kezdődik, de sze ren csés meg -
ol dás sal ér vé get, s a leg vál to za to sabb hang ne -
mek – az alan tas tól a fen sé ge sig – ötvöződnek 
ben ne. Boccaccio csa tol ta a cím hez az el ra gad -
ta tott „is te ni” (divina) jelzőt.

en cik lo pé dia: a tu do -
mány egé szét vagy  
egy tu do mány ág is me ret -
anya gát rend szer ben  
ös  sze fog la ló mű

Dante és Vergilius. Iniciálé egy itáliai kódexből 
(1440-es évek) The British Library, London
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ki ala kult fo gal mak kal – pon to san nem 
is le het meg ha tá roz ni. Különböző mű-
nemek sa já tos sá gai egye sül nek ben ne: 
tu laj don kép pen epi kus ke ret be fog -
lalt lírai, fi lo zó fi ai köl te mény, 
mely ben – a sok pár be széd, vi ta kö vet -
kez té ben – fon tos sze re pük van a drá -
mai ele mek nek is. 
    A ha tal mas, 14 233 sor ból ál ló mű 
szer ke ze té ben ha tá ro zott rend ural -
ko dik. Száz énekből áll, s ez a száz 
ének úgy osz lik há rom nagy egy ség -
re (Po kol, Pur ga tó ri um, Pa ra dicsom), 
hogy a be ve ze té sen kí vül mind egyik 
rész 33–33 (ös  sze sen te hát: 99) éne ket 
fog lal ma gá ban. Az egyes más vi lá gi bi -
ro dal mak szin tén há rom szor há rom 
részből épül nek fel: 9 körből, 9 gyűrű-
ből (erkélyből) és 9 égből (szfé rá ból). 
    A hár mas és a ki len ces szám nak 
misz ti kus ér tel me van: a 3 a Szent -
három ság ra (Atya, Fiú, Szent lé lek),  
a 9 pe dig Be at ri cé re utal.➊ 
    Dan te mű ve ugyan misz ti kus lá to -
más, még is az egyes túl vi lá gi tar to má -
nyok – kü lö nö sen a Po kol – konk rét -
nak tűnő, pon to san kö rül ha tá rolt, elképzelhető, „fel tér ké pez he tő” ré szei 
a tér nek. A geo cent ri kus vi lág kép nek megfelelően az Is te ni szín já ték ban 
le írt hár mas bi ro da lom a Föld kö zép pont ján át ha la dó függőleges vi lág -
ten gely kö rül he lyez ke dik el. Ez a kép ze let be li ten gely az észa ki fél te kén 
(itt ta lál ha tó az élők ál tal la kott szá raz föld) Je ru zsá lem vá ro sá nál lép be 
a föld alá, s a Po kol le fe lé egy re szűkülő kö rei töl csér sze rű en ve szik kö -
rül. A Po kol fe ne ke egy be esik a Föld kö zép pont já val. A túl só, a dé li fél -
gömb ön a vi lág ten gely ke resz tül ha lad a tengerből kiemelkedő Pur ga tó -
ri um he gyé nek cson ka kúp ján (fenn sík ján he lyez ke dik el a bib li ai 
Éden kert), majd pe dig el hagy va a Föl det az égi Pa ra di csom kon cent ri kus 
kö re i nek kö zép pont ján át az ég legfelső csú csán el jut ah hoz a tró nus -
hoz, ahol a min den sé get megteremtő is ten ség lé te zik. 
    Az Is te ni szín já ték egyút tal a leg tel je sebb em be ri szín já ték is:  
a költőben föl di gon dok és szen ve dé lyek iz za nak. A túl vi lá gi tá ja kat  
a 13. és a 14. szá za di Itá lia s a tör té ne lem em lé ke ze tes szereplői né pe sí -
tik be, Dan te po li ti kai meggyőződése sze rint a Po kol ban bűnhődve 
vagy a Pa ra di csom ban megdicsőülve.
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Há rom rím mel ös  sze fo gott há rom so ros tercinákból fo nó -
dik ös  sze a köl te mény úgy, hogy egy-egy stró fa középső 
so ra rí mel a következő vers szak első és har ma dik so rá val. 
Rím kép le te: aba – bcb – cdc és így to vább

➊   Dan te Az új élet 29. fe je ze té ben Be at ri ce ha lá lá ról ír -
va meg jegy zi, hogy im már égi sze rel mé nek „ba rát ja 
volt a ki len ces szám”, s „ez a szám vég ered mény ben ő 
ma ga”. Majd így foly tat ja: „…ezt a höl gyet a ki len ces 
azért kí sér te, hogy meg ér tes se mi sze rint ő ma ga is egy 
ki len ces volt, az az olyan cso da, mely cso dá nak gyö ke -
re a cso dá la tos Há rom ság.” 

      • Jékely Zol tán for dí tá sa

Dante és Beatrice. Miniatúra egy itáliai kódexből  
(1440-es évek) The British Library, London

geo cent ri kus vi lág kép:  
a Föl det a vi lág min den -
ség kö zép pont já nak  
te kin tő fel fo gás
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AZ EL TÉ VEDT EM BER 
 
Dan te mű ve ne héz ol vas mány, a ma ga ko rá ban is már tu dós ma gya rá -
za tok ra szo rult.➊ Kü lö nö sen a Pur ga tó ri um és a Pa ra di csom meg ér té -
se igé nyel nagy fel ké szült sé get, a ko ra be li tu do mány, mindenekelőtt  
a te o ló gia ala pos is me re tét. A mai em ber szá má ra a leg kön  nyeb ben fel -
fog ha tó ré sze a mű nek a Po kol, bár ez is te le van a ko ra be li ese mé nyek -
re va ló uta lás sal, rej tett cél zá sok kal, al le go ri kus je len tés sel. 
    Az Is te ni szín já ték hőse az em ber élet út já nak fe lén, 35 éves ko rá ban 
el té vedt az élet „nagy sötétlő er de jé ben”, eb ben a sű rű, ku sza, vad va don -
ban, mi vel el vesz tet te s el hagy ta Be at ri cét, a tö ké le tes sé get. Fel sze ret -
ne jut ni az erény domb já ra, de há rom al le go ri kus vad ál lat áll ja út ját:  
a kéj vágy fol tos bőrű pár du ca, a gőg és az erőszak orosz lán ja s a kap -
zsi ság véz na, örök ké éhes nőstényfarkasa.  
    A men  nyei sze rel mes, Be at ri ce, le szállt az égből a Po kol tor ná cá ra 
meg kér ni a nagy ró mai költőt, a kö zép kor ban csak nem szent ként tisz -
telt Ver gi li ust, hogy le gyen se gít sé gé re az utat té vesz tett, sír va kesergő 

lé lek nek. (Ver gi li us egy ben a csá -
szár ság képviselője is, az ókor ban 
ugyan is Augustus bi ro dal mi cél -
ja it szol gál ta.) Az Aeneis szerzője 
ka la u zol ja vé gig a mű főszerep -
lőjét a Pok lon át. Ő lesz a kísérő-
je a Pur ga tó ri um ban, a tisz tu lás 
he gyé nek me re dé lye in. Ver gi li us 
azon ban csak a föl di Pa ra di cso -

mig kí sér he ti el. Itt már Be at ri ce ve szi át az ő sze re pét, s ve ze ti ez után 
föl di sze rel me sét a men  nyei Pa ra di csom ba, az Is ten lá tá sá ig. 
    Dan te pon to san tu dó sít nem csak az in du lás időpontjáról (1300 
nagy csü tör tök ének éj je le), ha nem a túl vi lá gon va ló tar tóz ko dás órá i ról 
és az égi Pa ra di csom ba va ló megérkezésről (1300, hús vét he té nek szer -
dá ja) is. 

 
 
A PO KOL 
 
A Po kol ka pu já nak zord fel ira ta Is ten Ha tal mát, az 
ős Sze re tet és a fő Okos ság örök ér vé nyes sé gét hir -
de ti. A föl di bű nök, go nosz sá gok itt nye rik el mél -
tó bün te té sü ket, így ez a vi lág a föl dön meg bom -

lott er köl csi rend igaz sá gos hely re ál lí tá sát szol gál ja.➊ Bár a Po kol te le 
van szen ve dés sel, a bün te tés legelképesztőbb kín jai val, még is a Sze re tet 
al ko tá sa.  
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➊ A mű legelső 
kom men tá to rai 
(értelmezői)  
kö zött ta lál juk 
Boc cac ci ót.  
Ő az első Dan te- 
élet  rajz szerzője is. 

➊   A bor zal mak lát tán gyak ran fel zo ko gó 
költőnek Ver gi li us feddőn ma gya ráz za: 

 
       Itt ak kor él a jó ság, hogy ha meg hal; 
       jajgatni az el len, mit Is ten in téz, 
     lehet-e na gyobb bűn és bű nö sebb jaj? 

      • Po kol XX. 28–30.

Dante az erdőben és  
találkozása Vergiliusszal. 
Miniatúra egy itáliai  
kódexből (1440-es évek) 
The British Library,  
London
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    A „kín nal telt ha zá ban” sű rű köd, örö kös al kony vagy fe ke te éj sza ka 
ho nol. Az iszo nyat és a szen ve dés ijesztő hang jai hal lat sza nak: si ko lyok, 
jaj ve szé ke lé sek, ká rom lá sok, s ki bír ha tat lan bűz ter jeng. Meg halt bű nö -
sök szen ved nek itt, bár va ló di tes tük fent, a föld ben ma radt. De hogy 
szen ved ni tud ja nak, Dan te lát szat test tel ru ház za fel a lel ke ket. Ez a 
„test” mo zog, érez, be szél. A ha lot tak em lé kez nek a múlt ra, és is me rik 
a jövőt. A kár ho zot tak nak csak a jelenről nincs tu do má suk. Ezért is 
ost ro mol ják a leg töb ben ámu lat tal a va ló di test ben kö zöt tük já ró em -
bert hí re kért: ha zá juk s ro ko na ik sor sá ról akar nak hal la ni. 
    A kár ho zot tak szen ve dé se – amelyről az Is te ni szín já ték ban ol vas ha -
tunk – csak át me ne ti ál la pot. Az utol só íté let kor a lel kek új ra egye sül -
nek va ló di, fel tá madt tes tük kel, s kín ja ik ak kor vál nak örök ké és még 
tel je seb bé.
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A PO KOL LAKÓI 
 
A mű hőse el fojt ha tat lan 
kí ván csi ság gal jár ja a kár -
ho zot tak bi ro dal mát. Min -
dent tud ni sze ret ne, tu -
dás vá gya örö kös kér dé - 
sek kel áraszt ja el Ver gi li ust 
is. Ke res ve ku tat ja a hí res 
em be re ket, de itt is a hon -
vágy dol go zik ben ne: el-
sősorban hon fi tár sa i val, 
„la ti nok kal” sze ret ne ta lál -
koz ni. Hírt akar vin ni ró luk 
az élőknek, hogy fi gyel -
mez tes se föl di kor tár sa it a 
bű nök ri asz tó kö vet kez -
mé nye i re. El is me ri ugyan 
a bün te tés jo gos sá gát, Is ten bölcs igaz sá gát, 
de gyak ran mély rész vé tet, őszinte szá nal mat, 
meg döb be nést kelt szí vé ben a sok faj ta szen -
ve dés, tor kát oly kor a sí rás foj to gat ja. Paolo és 
Francesca (fran cseszka) tör té ne tét hall va pél-
dául ájul tan esik össze. A nagy em be rek re 
meg ha tott tisz te let tel te kint. If jú ko ri mes te -
rét, Bru netto La tinit mé lyen meg ha jol va 
üdvöz li, a tűz eső ben égő fi ren ze i e ket ölel ni 
sze ret né, a hír ne vet szer zet tek kel il lem tu dóan 
be szél, po li ti kai el len fe le it azon ban meg ve -
tés sel sújt ja. A ghibellinné lett Dan te kü lö nö -
sen a zül lött, go nosz, kap zsi pá pá kat gyű lö li, 

a VIII. kör 3. bugy rát szin- 
 te tel jes egé szé ben ve lük 
töl ti meg. 

A Po kol la kói tisz tá ban 
van nak bű ne ik sú lyos -
ságá val, egy ré szük szé -
gyen ke zik, át koz za és vá -
dol ja ön ma gát, os tobasá - 
 gát. De van nak olyan lel -
kek is, kik büsz kén és ön -
ér zet tel vi se lik sor su kat, a 
Po kol ban sem ad ják fel 

gőgjüket. Nem tör tek meg, mint ha tu do má -
sul sem ven nék a szen ve dést. Farinata degli 
Uberti (farináta delji uberti), a Firenzéből 
szám űzött nagy ghibellin ve zér (1260-ban az 
arbiai csa tá ban döntő ve re sé get mért a guelf 
Fi ren zé re) például ki emel ke dik lán go ló sír -
jából. 
      Capaneus (kapaneusz), a Thébát ost rom ló 
hét ki rály egyi ke, ki an nak ide jén Ze uszt ká -
romol ta, gőgösen mond ja: „Ki él ve vol tam,  
az va gyok ma hal va!” A gö rög mi to ló gi á ból is -
mert Jázon ar cá ból is ki rá lyi fen ség su gár zik, 
„és nem sír, míg a töb bi kín ban ázik”.

Gustave Doré: Illusztráció 
A pokolhoz (1866) 
Metropolitan Museum  
of Art, New York
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A PO KOL BE OSZ TÁ SA 
 
Dan te, a te o ló gus tu dá sá nak „csal ha tat lan” 
mér cé jé vel rang so rol ja a bű nö ket, és szab ja ki 
az ér tük já ró szen ve dé se ket. Rend és hi e rar -
chia ural ko dik a Po kol ban is. A vét kek sú lya 
sze rint he lyez ked nek el a Po kol egy re mé -
lyebb kö re i ben a bű nö sök asze rint, hogy mi -
lyen mér ték ben sér tet ték meg az is te ni és a 
ter mé sze ti tör vé nye ket. 
       „Min den ég ben-gyű lölt bűn cél ja dőre bán -
tás” – mond ja Ver gi li us. A bű nö ket két fé le -
kép pen le het el kö vet ni: csa lárd ság gal és erő-
szakkal. Mi vel a csa lás hoz csu pán az em ber 
ért, az Úr job ban gyű lö li a csa ló kat, mint az 
erő szak tevőket.➊ Bűn min den faj ta mér ték te -
len ség is, de ez ke vés bé bánt ja Is tent, s ép pen 
ezért eny héb ben bá nik a mér ték te le nek kel. 
A bű nö sök a következő öt nagy cso port ra 
oszt ha tók: mér ték te le nek, eret ne kek, erősza-
kosak, csa lók és áru lók. 
      A Po kol ka pu ja kö ze lé ben, még az egyik 
al vi lá gi fo lyón, az Acheronon (akheron) in nen 
szen ved nek a kö zö nyö sök, „mert őket a po kol 
is szégyenelte: nem kel let tek sem ég nek, sem 
po kol nak”. 
 
I. kör ■ Az Acheronon túl – Charón (kha rón), 
a ré vész szál lít ja át a lel ke ket a fo lyón – az I. kör -
ben, a Po kol „tor ná cán” kín nél kü li fáj da lom ban 
„le beg nek” azok, akik nek a szí vé ben nem volt 
sem mi vé tek, de mi vel a ke resz tény ség előtt szü -
let tek s nem vol tak meg ke resz tel ve, nem jut hat -
tak az égi Pa ra di csom ba. Az ókor nagy költőivel 
ta lál ko zik itt a vershős, s bol dog, hogy Ver gi li us, 
Ho mé rosz, Ho ra ti us, Ovi di us és Lucanus (luká-
nusz) be ve szik ma guk kö zé ha to dik nak. 
      A tu laj don kép pe ni kár ho zot tak első nagy 
cso port ját a mér ték te le nek al kot ják, akik nem 
tud ták fé kez ni ma gu kat sze re lem ben, étel ben, 

ital ban, pénz ben és in du lat ban. Négy kört töl te -
nek meg (II–V.); az ő bű nük és bün te té sük a leg -
eny hébb a Po kol ban. 
 
II. kör ■ Itt szen ved nek a sze re lem bű nö sei, kik 
vét kez tek a hús ban és kéjt ke res tek – köz tük  
Paolo és Francesca –; a Po kol ször nyű szél vi ha rá -
ban so ha sem lel nek nyu gal mat. 
 
III. kör ■ Ez a kör a ti vor nyá zó ké, a tor ko so ké és 
falánkoké; „vas kos jég, pisz kos víz és hó pö rög le” 
rá juk, nya kig a pisz kos víz ben áll nak. 
 
IV. kör ■ A kört Plutusz (a gö rö gök nél a gaz dag -
ság is te ne volt) őrzi. Ez a fös vé nyek és uzso rá sok, 
il let ve a té koz lók he lye; go moly gó csa pat ban 
ütődnek egy más hoz és verődnek vis  sza, mi köz -
ben ke mény sza vak kal vag dal koz nak, egy mást 
szid ják. 
 
V. kör ■ A Po kol V. kö ré nek bű nö sei, a ha ra go -
sok a Styx (sztix) „ta vá nak” sá ros vi zé ben áll va 
ütik-ve rik egy mást.  
      A Styx fo lyón túl – Flégiász szál lít ja át Ver gi- 
 li ust és a köl te mény hősét a túl só part ra – ma ga -
sod nak Dis (disz) vá ro sá nak fa lai. Dan te Lu ci fert, 
a bu kott an gyalt azo no sít ja Disszel, az Al vi lág 
an tik is te né vel. A fa la kon be lül ve ze kel nek a sú -
lyo sabb bűn ben vét ke sek. 
 
VI. kör ■ A kör eret ne kei lán gsír ban ég nek.  
A szen ve dés nek ezt a he lyét a Flegeton, a vér -
folyó vá laszt ja el a Po kol mé lyebb köreitől. 
 
VII. kör ■ A kör há rom gyű rű je (alköre) az erő-
szaktevők örök bűnhődésének szín he lye: 
1.   Forró vér pa tak ban nyög nek, akik vét kez tek 

fe le ba rát ja ik, hoz zá tar to zó ik sze mé lye és bir -
to ka el len (gyil ko sok, rab lók, zsi vá nyok). Ha 
ki emel ked nek a vér fo lyó ból, ken ta u rok nyi -
laz zák őket. 

2.   Az ele ven li get ben sö tét szí nű fák ká,  
el va dult bok rok ká lett szenvedők az ön gyil -
kosok (ön ma guk kal szem ben vol tak erősza-
kosak). Hár pi ák (a gö rög mi to ló giá  ban Ze usz 
szár nyas ku tyái) le ge lik lomb ju kat: le tört 
ága ik lán gol nak, vé rez nek, jaj gat nak. 

➊   A XI. ének ben ma gya ráz za el Ver gi li us – a kö -
zép ko ri te o ló gia alap ján – a min dent tud ni 
aka ró költőnek a bű nök ter mé sze tét, az 
egyes vét kek sú lyos sá gát, a tör vény sér tés 
fo kát.
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A Po kol ke reszt met sze te 
Az áb ra jól szem lél te ti Dan te el kép ze lé se alap ján az Al vi lág be osz tá sát, a bű nö sök szen ve dé sé nek he lyét,  

egyút tal a bű nök hi e rar chi á ját – rang so rát – is.

      A következő két mé lyebb kör a csa lók pok la. 
Egy mély sza ka dék tá tong a VII. és a VIII. kör kö -
zött, s ez aka dá lyoz za a vándorok  út ját. Geryon,  
a szörny ál lat szál lít ja őket a mély be. A bű nök 
dan tei hi e rar chi á já ban a csa lás nak ös  sze sen 
14 fo ko za ta, vál to za ta van. 

3.   Az is ten ká rom lók (Is ten sze mé lyé vel szem -
ben vol tak erőszakoskodók) és az uzso rá sok, 
a ter mé szet el le nes kéjelgők (az Is ten ál tal te -
rem tett ter mé szet tör vé nye it sér tet ték meg) 
mez te le nül  tűzesőben ég nek, még a pusz ta 
ho mok is lán gol kö rü löt tük. 
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VIII. kör ■ A kör tíz bugy rá ban, völ gyé ben azok 
a csa lók bűnhődnek, akik ben ele ve nem le het 
meg bíz ni.➊ Az egy re mé lyeb ben elhelyezkedő 
tíz bu gyor ban a következő csa lók nyer ték el 
mél tó bün te té sü ket: 

 1.   kerítők, csá bí tók – mez te len tes tü ket ör dög -
had os to roz za; 

 2.   hízelgők – em be ri ürü lék ben ful la doz nak; 
 3.   simóniákusok (akik pén zért árul ják-vá sá rol -

ják az egy há zi mél tó sá go kat) – a föld be fúr -
va egy lyuk ban fej jel le fe lé szen ved nek; 

 4.   varázslók, jó sok – ki csa vart test tel (ar cuk  
a há tu kat lát ja) zo kog va kön  nyez nek; 

 5.   nyerészkedők, sik kasz tók – sű rű, for ró szu -
rok ban főnek, s az ör dö gök vas vil lá val szo -
rít ják őket a bugy bo ré ko ló fo lya dék ba; 

 6.   képmutatók – ólom csuk lya és ólom csu ha 
ter he alatt nyög ve szen ved nek, moz dul ni is 
alig tud nak; 

 7.   rablók, tol va jok – ha tal mas kí gyó tö meg ben 
fut kos nak mez te le nül, s kí gyók cso móz zák 
ös  sze tes tü ket; 

 8.   rossz ta nács adók – tűz kö peny ben lán gok -
ként lo bog nak; 

 9.   viszályszítók – ör dö gök ha sít ják fel tes tü ket, 
se bük azon ban ös  sze forr, s új ra ször nyű se -
bet vág nak raj tuk; 

10.   hamisítók (al ki mis ták, pénz ha mi sí tók) –  
rü hes tes tü ket örök ké va kar ják, kör mük kel 
té pik.

IX. kör ■ A gi gá szok kút ja után kö vet ke zik  
a Po kol leg szű kebb kö re. Itt gyötrődnek az áru -
lók, akik a ben nük bí zó kat csal ták meg; a Cocitus 
(kocitusz) fo lyó je gé be fagy va szen ved nek. Mi -
vel az áru lás nak is van nak fo ko za tai, a IX. kör is 
négy lej jebb és lej jebb elhelyezkedő alkörből áll: 
1.   Kaina: ro ko na ik, hoz zá tar to zó ik el áru ló i nak,  

a test vér gyil kos ok nak pok la; 
2.   Antenóra: a ha za áru lók ve ze kel nek itt örök 

időre; 
3.   Ptolomea: ven dé ge ik el áru lói bűnhődnek 

eb ben az alkörben; 
4.   Judecca (judekka): jótevőik el áru lói kín lód -

nak itt. 
      A Po kol leg mé lyebb he lyén, a Föld kö zép -
pont já ban áll fé lig jég be fagy va Lu ci fer.  
A leg szebb an gyal volt, most a leg rú tabb sá tán, 
mert fel lá zadt Is ten el len. Ha tal mas bőrszárnya-
it ver de si, s az így ke let ke zett szél vi har ban fa -
gyott be a Cocitus vi ze. Há rom fe je van, s há rom 
szá já val zúz za-té pi a há rom legfőbb áru lót. Leg -
in kább Jú dást gyöt ri, ki Jé zust árul ta el. Má sik 
két szá já ban szen ved Brutus és Cassius (brutusz, 
kasszi usz), Julius Ceasar gyil ko sai. A ghibellin 
Dan te a csá szár ság áru ló i nak is ugyan azt  
a bün te tést mér te ki, mint Jé zus el áru ló já nak.  
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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 

➊ Ba bits a VIII. kört – sa já tos szó val – Ron da bugy -
rod nak for dít ja; az olasz ere de tit in kább így le -
het ne vis  sza ad ni: Ron da bugy rok.
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PAOLO ÉS FRANCESCA 
 

Dan te az Is te ni szín já ték ban a kö zép ko ri val lás dog mái alap ján szab ja ki 
a ha lot tak túl vi lá gi sor sát: az örök bün te tést vagy az örök üd vös sé get. 
A Po kol kö re i ben a vándor több ször is ta lál ko zik olyan bű nö sök kel, 
akik ugyan ös  sze üt kö zés be ke rül tek a kö zép ko ri fel fo gás sal, el buk tak, 
el kár hoz tak, még sem tart ja őket vét kes nek. Szán ja sor su kat, sőt né me -
lyi ket hősként ma gasz tal ja. 
    A Po kol má so dik kö re fo gad ta ma gá ba a sze re lem bű nö se it, kik 
„vét kez tek a hús ban”, házasságtörők vol tak, kéjt ke res tek (V. ének).  
Már a reneszánsz értékrendjét mutatja, hogy a szerelem bűnöseit nem 
ítéli el Dante. Kü lö nö sen egy ger le ként keringő pár von ja ma gá ra fi -
gyel mét. Most sem tud nak egy más tól el sza kad ni, a sze re lem itt is meg-
őrizte bű vös ha tal mát. 
    Francesca da Rimini me sé li el tra gi kus vé gű sze rel mü ket. Fér je fi vé -
ré vel, Paolóval együtt ol vas ták a kö zép kor egyik hí res lovagregényét, 
ami felgyújtotta bennük a vágyat. A férj azon ban bos  szút állt raj tuk, s 
mindkettőjüket meg öl te. Ő most a test vér gyil kos ok pok lá ban, Kainá-
ban szen ve di mél tó bün te té sét. 
 
TA LÁL KO ZÁS ODÜS  SZE US  SZAL 
 
Odüs  sze us  szal a VIII. kör 8. bugy rá ban, a rossz, ha mis ta nács adók kö -
zött ta lál ko zik a po kol já ró utas (XXVI. ének). Odüs  sze usz bű nét meg 
sem em lí ti: ben ne a vi lá got meg is mer ni vá gyó hőst, a tu dás és a ha la dás 
baj no kát cso dál ja. 

A vándor is me ri a ho mé ro szi eposz hősének tet te it, ka lan dos há nyó -
dá sát a ten ge ren egé szen ad dig, míg ha za tért Ithakába. De most éle té -
nek to váb bi sor sa és ha lá la ér dek li. Szin te es de kel ve ké ri kísérőjét, en -
ged je meg, hogy be szél hes sen ve le. Ver gi li us ma ga szó lít ja meg – 
gö rö gül – a lo bo gó tűz ben égő Odüs  sze uszt, nem en ge di utasát meg -
szó lal ni, ne hogy olasz nyel vé ért a gö rög meg ves se.

                                                                                                                  DANTE: ISTENI SZÍNJÁTÉK      201

dog ma: az egy ház ál tal 
el fo ga dott és ki hir de tett 
hit té tel

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

 
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?

FELADATOK

Odüs  sze usz bű ne:  
Tró ja el fog la lá sa a fa ló  
se gít sé gé vel
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A KÖZÉPKOR VILÁGI IRODALMA 
 
A középkori irodalom világi lírája 
 
VÁ GÁNS KÖL TÉ SZET 
 
A 12–13. szá zad ban él te vi rág ko rát a vi lá gi lí rá nak egy har sá nyabb han gú 
ága, az ér tel mi ség egyik kü lö nös cso port já nak, a mű velt, vá ro si ván dor -
di ák ok nak, az az a vá gán sok nak (ván dor lók, tekergők) vagy  
goliard-oknak a köl té sze te. Lá za dó po é zis ez: min den hang ja az egyé ni -
ség és az ösz tö nök sza bad ki bon ta ko zá sá ért száll sík ra a fe u dá lis kö tött -
sé gek kel és az egy há zi vi lág né zet túl zá sa i val szem ben. Művelői szin te va -
la men  nyi en ván do rok: Eu ró pa nagy egye te me in ta nu ló di á kok, sze gény 
kle ri ku sok, kó bor lo va gok és szö kött pa pok, szer ze te sek. Ti pi kus képvi-
selői an nak a kor nak, mely a vá ro sok ki ala ku lá sá val szét rob bant ja a fe u -
dá lis ke re te ket, s az or szág utak ra űzi a dek las  szál ta kat, a vakmerőket és a 
sze ren csét le ne ket, hogy is mét ös  sze gyűjt se őket az útkereszteződéseknél, 
va gyis a vá ro sok ban. Hír ne ves költők és név te len po é ták van nak köz tük. 
    Köl te mé nye ik ben ke se rű in du lat tal os to roz zák a kö zép ko ri tár sa dal mi 
rend mind há rom képviselőjét: a pa pot, a ne mest és a pa rasz tot. Ha rag juk 
a pénz ha tal ma és ere je el len meg ra ga dó so rok ban jut ki fe je zés re. Nem is -
mer nek szü le té si ne mes sé get, csak vir tu son ala pu lót, és le néz nek min den -
kit, aki mű ve let len. Pá pa- és Ró ma-el le nes be ál lí tott sá guk a pá pa vi lá gi ha -
tal mát elítélő, itáliai ghibellinekkel kap csol ja ös  sze őket. Legfőbb té má juk 
még is az élet öröm hir de té se, a ta vasz, a bor és a sze re lem di csé re te, az 
if jú ság ma gasz ta lá sa. Az an tik költők kö zül a sze rel mi csá bí tás ról tan köl -
te ményt író „Naso pá pát” tisz te lik leg job ban. A sze rel mi ver sek azon ban 
vá gya ko zá suk ban, bá na tuk ban és örö mük ben is kol lek tív jel le gű ek, még 
hi ány zik belőlük a későbbi (itá li ai) re ne szánsz sze rel mi dal cik lu sa i nak hal -
lat lan gaz dag sá ga, ér zel mi fi nom sá ga. 

A főleg la ti nul írt ver sek rend kí vül vál to za tos for má jú, több ször ref -
rén nel is el lá tott, rí mes al ko tá sok; gyak ran a him nu szok rit mu sá ra és 
dal la má ra kom po nál ták őket. 

 
Carmina Burana ■ A leg hí re sebb gyűj te mény, a 13. szá zad ból va ló 
Car mi na Burana (kármina burána), több mint két száz la tin nyel vű di ák -
éne ket tar tal maz. (A kó de xet 1803-ban fe dez ték fel az egy ko ri, 
benediktbeuerni ben cés ko los tor ban – in nen a Burana jelző.) Va ló -
színűsíthetjük, hogy nem egyszerűen őrizték, inkább rejtegették a 
gyűjteményt a benne található szövegek világias, sokszor egyházellenes 
vagy éppen nyíltan erotikus szemlélete miatt. A XIX. század közepén 
nyomtatták ki először a Carmina Buranát, címét magyarra beureni 
énekekként fordíthatjuk.  
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kle ri ku sok: pa pi ta nul -
má nyo kat foly ta tó, de 
azo kat be nem fejező  
em be rek 
 
deklasszált: eredeti tár-
sadalmi csoportjából  
kiesett és hátrányosabb 
körülmények közé jutott 
személy 
 
„Naso pá pa”:  
Publius Ovi di us Naso  
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Bár a versek témában és műfajban eltérőek, abban azon-
ban meg egyeznek, hogy névtelen íróik a középkori min-
dennapokat nem a szent és magasztos oldaláról mutatják 
be. A versek tanúsága szerint nem vetik meg sem a kockát, 
sem a kocs mát, s egyáltalán nem élnek aszkétaéletet.  
A versek között van bordal, tavaszköszöntő, társadalmi hi-
bákat ostorozó mű. Olyan is bőven akad, amelyben az egy-
házi szokások kerülnek pellengérre, még akkor is, ha a 
szerzők tudják, hogy ezeket (pl. a gyónás) jó lenne a saját lel-
ki 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… kez de tű di ák nó ta is. Carl Orff 
(1895–1982) né met zeneszerző a kö zép ko ri dal lam vi lág fel -
hasz ná lá sá val mo dern ze nei kom po zí ci ót al ko tott a Car mi na 
Burana szö ve ge i re. 
 
 

François Villon 

ÉLET PÁ LYÁ JA 
 
François Vil lon (franszoá vijjon; 1431–?1463) 
éle té nek sok-sok rész le te ho mály ban ma radt,  
a leg pon to sabb ada to kat – a ver sek né hány 
uta lá sán kí vül – tör vény szé ki és rendőrségi ok -
irat ok, fel jegy zé sek, bör tön ak ták őrizték meg. 
      Va ló szí nű leg 1431-ben szü le tett Pá rizs ban, 
ugyan ab ban az év ben, ami kor az an go lok  
Rouen (ruan) ré gi pi ac te rén mág lyán éget ték 
meg Jeanne d’Ar cot (zsan dark; 1412–1431),  
a fran cia fel sza ba dí tó há bo rú hősét. (A ka to li -
kus egy ház 1920-ban szent té avat ta: Szent  
Jo han na.) 
      Az ún. „száz éves há bo rú” (1339–1453) 
Ang lia és Fran cia or szág kö zött nyo mor ba,  
er köl csi pusz tu lás ba sül  lyesz tet te a fran cia  
föl det. Nem fi ze tett ka to nák rab ló csa pa tai,  
a „Nyú zók”, majd a „Kagy ló sok” szer ve zett 
ban dái dúl tak, pusz tí tot tak, ra bol tak, gyil kol -
tak min de nütt. Éhín ség és jár vá nyok szed ték 
ál do za ta i kat. 

Vil lon szü lei sze gé nyek vol tak, édes any ja  
– mint ne ki írt szép bal la dá já ból ki tű nik – egy -

sze rű, írás tu dat lan as  szony. Az apa ko rai ha lá la 
mi att az ár ván ma radt hét-nyolc éves fi út ál lí -
tó la gos anyai nagy báty ja, Guillaume de Vil lon 
(gijom dö vijjon), egy Pá rizs ban élő pap és jog -
tu dós fo gad ta ma gá hoz, akit Vil lon ap já nál is 
több re tar tott (77. oktá va), gyen géd sze re tet tel 
ne vel te. Ma ga oktat ta a be tű ve tés re, is ko láz -
tat ta, s te kin té lyé vel, ös  sze köt te té se i vel né ha 
meg is men tet te a ki sebb-na gyobb bünteté-
sektől.  

Ti zen két éves ko rá ban (1443) be irat ko zott 
az egye tem re. 1449-ben Vil lon bakka lau re us 
(a bacca lau reatus olyas fé le, mint a mai „érett -
sé gi”). 1452-ben már magiszter, a „mű vé sze -
tek mes te re” lett. Ez az ala cso nyabb fo ko za tú 
ok le vél lehetőséget adott ne ki ta nul má nyai 
foly ta tá sá ra a Sor bonne jo gi vagy te o ló gi ai ka -
rán. Vil lon nem szer zett ma ga sabb egye te mi 
dip lo mát, bár ta nul má nyai foly ta tá sá ról vég -
leg so ha sem mon dott le, hi szen 1461-ben,  
A Nagy Tes ta men tum írá sa kor is „di ák”-nak ne -
vez te ma gát.  
      1452 kö rül Pá rizs ban kb. 18 ezer di ák élt,  
s ezek egy ré sze ta nu lás he lyett – gyak ran ta -

Jean Fouquet: Isten keze megvédi  
a híveket a démonoktól (1460 körül) 
Metropolitan Museum of Art, New York 
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ná ra ik kal együtt – mu la to zott, ti vor nyá zott.➊ 
Vil lont is el kap ta a sza bad ság, a bor, a rossz tár -
sa ság, a nők mámora: részt vett tár sai csí nye i -
ben, gaz tet te i ben. Be tö rés és lo pás mi att több -
ször be bör tö nöz ték. 
      1455. jú ni us 5-én ve re ke dés köz ben önvé-
delemből ha lá lo san meg se be sí tett egy ré szeg 
pa pot, aki pár nap múl va be le halt sé rü lé sé be. 
Vil lon a tör vény elől me ne kül ve el hagy ta  
Pá rizst. Ez zel kezdődött meg csa var gó éle te. 
1456 ja nu ár já ban párt fo gó inak köz ben já rására  
vis  sza tér he tett a fővárosba nagy báty já hoz, 
édes any já hoz. A meg ret tent Vil lon őszin tén 
meg bán ta bű ne it, és is mét jár ni kez dett az 
egye tem re. Ha ma ro san je lent kez tek azon ban 
az újak mel lett a ré gi cim bo rák is, s a költő 
vissza csú szott előbbi éle té be.➋ 
      1456-ban ki ra bol ták a navarrai kol lé gi u -
mot, ahol az egye tem te o ló gi ai fa kul tá sá nak 
pén zét vas lá dák ban őrizték. Villonnak új ra me -
ne kül nie kel lett. 1456 végétől 1461 őszéig volt 
erdők, mezők, or szág utak ván do ra, bör tö nök 
la kó ja. Va ló szí nű leg rab lá sok ból, tol vaj lá sok -
ból tart hat ta fenn ma gát. Az ág ról sza kadt, csa -
var gó po é ta egy, ta lán két íz ben is ven dé ge 
volt Blois-ban (bloá) Charles d’Orléans (sarl dor-
leán; 1394–1465) her ceg nek, a tru ba dúr lí ra 
utol só jelentős költőjének, aki anya gi lag is tá -
mo gat ta őt. Tény vi szont, hogy részt vett (ta -
lán 1458-ban) a blois-i pa lo tá ban ren de zett 
költői ver se nyen. En nek té má ját a herceg-köl-
tő je löl te ki: „Szom jan ha lok a for rás vi ze mel -
lett…” Vil lon bal la dá ja – El len té tek (Sza bó Lő-
rinc ford.), il let ve Vil lon éne ke a Blois-ban 
hir de tett költői ver seny re (Mé szöly Dezső ford.) 
– fenn ma radt a her ceg kéz ira tos gyűj te mé -
nyé ben.  

      A leg sú lyo sabb hely zet be 1461 nya rán ke -
rült: megint rab Meung-sur-Loire-ban (mön sür 
loár). Az orléans-i püs pök kegy szer lo pás gya -
nú já val vet tet te egy pin ce bör tön be, s hó na po -
kon át vas ban és ke nyé ren-ví zen tar tot ta.  
A ször nyű töm löc alá ás ta egész sé gét, test ben-
lé lek ben meg ren dí tet te.  
      A sze ren csés vé let len is mét meg men tet te: 
az új ki rály, XI. La jos be jár ta or szá gát, és 1461. 
ok tó ber 2-án Meungbe ér kez ve szo kás sze rint 
ke gyel met adott né hány rab nak, köz tük Vil -
lon nak. 
      A meg kín zott költő ha za tért Pá rizs ba. Ki jó -
za nod va, ke se rű en, mér leg re té ve ad di gi éle tét 
el kezd te ír ni hal ha tat lan al ko tá sát, A Nagy Tes -
ta men tu mot (1461). Egy esz ten de ig tar tott bé -
kés, nyu godt, mun kás éle te. 1462. no vem ber 
2-án lo pás gya nú ja mi att új ra bör tön be ke rült, 
nagy báty ja ke zes sé ge ré vén azon ban öt nap 
múl va sza ba don en ged ték. Még ugyan eb ben 
az év ben hety ke, kötekedő ba rá ta i val együtt 
egy je len ték te len ut cai ve re ke dés be ke ve re -
dett, s új ra le tar tóz tat ták – csak nem ár tat la nul. 
A ha tó ság most már ir gal mat lan volt: mint 
visszaeső, ro vott múl tú em bert „kö tél re és 
meg foj tás ra” ítél ték. A meg döb bent Vil lon fel -
leb be zést nyúj tott be a par la ment hez, s ek kor 
ír ta a bör tön ben nagy vezeklő bal la dá ját 
(Gyász-irat, me lyet ma ga s tár sai szá má ra szer -
zett a költő, mi a latt föl akasz tá su kat vár ták –  
Il  lyés Gyu la ford.). Eb ben már a túl vi lág ról te -
kint vis  sza, s az em be rek imá já ért kö nyö rög az 
Ég ir gal má ban re mény ked ve. 
      1463. ja nu ár 8-án el hagy ta any ját, nagy -
báty ját, Pá rizst. Több adat nincs ró la. Min den 
va ló szí nű ség sze rint meg rok kant egész sé gé vel 
nem él he tett so ká ig, ha mar el ér het te a ha lál. 

➊ A hos  szú há bo rú alatt a meg té pá zott Pá rizs ban a Sor bonne is le zül lött. A „magisterek” el vé gez ték ugyan 
a hét sza bad mű vé szet stú di u ma it, de mű velt sé gük nem igen le he tett ala pos, el mé lyült. Nyom ta tott 
(tan)köny vek hí ján is me re te i ket a rend szer te le nül meg tar tott és lá to ga tott előadásokból sze rez ték. Ez 
a tu dás a klas  szi kus és a kö zép ko ri la tin nyelv, a Bib lia ismeretéből, gö rög–la tin mi to ló gi ai történetekből, 
ré gi fi lo zó fu sok idé zet ként el sa já tí tott ta ní tá sa i ból, Ver gi li us-, Ovi di us-ci tá tu mok ból áll ha tott. 

➋ A Sor bonne – az egye te mi au to nó mia mi att is – ban di ták me ne dé ke és bú vó he lye lett. Az egy há zi irá -
nyí tás alatt ál ló egye tem és a vi lá gi ha tó sá gok közt is mind un ta lan ki újul tak a vi szá lyok, s az egye tem 
több íz ben is a di á kok ol da lá ra állt. 
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A Nagy Tes ta men tum 
 

Villon köl té sze té nek leg fon to sabb al ko tá sa  
A Nagy Tes ta men tum (1461). Af fé le ös  sze fog -
la ló mű: be le vet te min den va la mi re va ló ko -
ráb bi ver sét is. 173 ok tá vá ból áll. Ezek kö zé 
ékelődik 15 bal la da meg né hány más jel le gű 
köl te mény (egy pa nasz, há rom ron dó, egy ta -
ní tás, egy dal, egy sír fel irat). 
       Most nem az uta zás vagy a sze rel mi bá nat 
in dít ja vég ren del ke zés re, mint a Ha gya ték ban, 
ha nem a bör tön ben szer zett be teg sé ge, a fi a -
tal ság vé ge, az a tel jes meg ren dült ség és tisz -
tán lá tás, mely ál ta lá ban a ha lál kö zel sé gé ben éri utol az em be re ket. Vil -
lon vi szont csak 30 éves, még nem ér te el az em ber élet út já nak fe lét 
sem, még is vég ren de le tet ké szít. A mű alap han gu la tát a vis  sza te kin tés 
ha tá roz za meg. A költő mint egy a ha lál kü szö bén szó lal meg, s aki a 
ha lál ra ké szül, őszintén be szél het. „Csu pa ci ni kus és zo ko gó val lo más” 
a Tes ta men tum – jegy zi meg Ba bits Mi hály. Vil lont ön vád gyöt ri, lel ki is -
me re te fur dal ja el hi bá zott éle té ért. El mond ja, meg gyón ja mind azt, amit 
ön ma gá ról tud és érez – oly kor kí mé let le nül éles meg vi lá gí tás ban, de 
egy ben me lan kóliával és meg ha tott ság gal. Így vá lik ez a mű lí rai ön -
élet rajz zá, megrendítő lí rai el mél ke dés sé, val lo más sá. 
    A Tes ta men tum kö rül be lül egy har ma da 
(1–69. ok tá va), a közbeszőtt bal la dák kal, nem 
is an  nyi ra vég ren de let, mint in kább an nak 
meg oko lá sa, han gu la ti előkészítése, ki csa -
pon gó, zül lött éle té nek men te ge té se. Tö re -
del mes bűn bá nat tal vall éle te ki sik lá sá ról, de 
ezért a felelősséget rész ben a kö rül mé nyek re 
há rít ja: a meg gon do lat lan, éret len if jú kor ra, 
az éhező sze gény ség re, a gaz da gok szív te len -
sé gé re. Diomedes me sé jé vel (17–21.) is azt pró -
bál ja iga zol ni, hogy a sze gé nye ket csak sa -
nya rú hely ze tük, a szük ség kény sze rí ti 
bűn re: a ka lóz és a csá szár kö zött a kü lönb -
ség csu pán an  nyi, hogy az egyik egy na gyob -
bacs ka csó nak kal, a má sik egész ha jó had dal 
ra bol. 
    A köl te mény ben jelentős sze re pet ját szik  
– mint ál ta lá ban a kö zép kor mű vé sze té ben –  
a ha lál, az élet gyors mu lan dó sá gá nak tu -
da ta. Há bo rúk, jár vá nyok, rab ló ban dák, 

Ron dó: A 15. szá zad ban ki ala kult ref ré nes vers -
forma; ál ta lá ban 12–15 so ros. Két rím re épül, s az  
1. sor el ső sza va (vagy rit kán az egész sor) a vers 
kö ze pén és vé gén ref rén ként is mét lő dik.

Ok tá va: Nyolc sor ból ál ló vers szak; az egyes so rok 
– a rí mek hez iga zod va – 8-9 szó tag ból áll nak. Rím -
kép le te: a b a b b c b c.

Ifj. Hans Holbein:  
A császár. A Haláltánc  
sorozatból (1522–1526) 
Rijksmuseum,  
Amszterdam
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nyil vá nos ki vég zé sek tet ték ek kor köz na pi lát ván  nyá a ha lált (az akasz -
tot tak na po kig függ tek a bi tó fá kon). Sok volt a ha lott, zsú fol tak a te-
metők. Vil lon is rész le te sen fog lal ko zik ez zel a té ma kör rel. Először sa -
ját if jú sá gát zo kog ja el (22–28.), majd ré gi cim bo rá it idé zi. Egye sek 
jómód ú pa pok, szer ze te sek let tek, má sok már a der medt föld alatt fe-
küsznek, s em lé kük füst és pá ra lett (29–34.). Hat vers szak va ló di ha -
lál táncének (36–41.). Eb ben mér ték tar tó an,  ke rül ve a ha tás va dá szó 
rész le te ket, vil lant ja fel a ta nul sá got: „Min den kit el visz a ha lál.” Egye dül 
a gyö nyö rű női test iszo nya tos lát vá nyát rész le te zi már-már na tu ra lisz -
ti kus mó don (41.): 
 

■ A sá padt ha lál sze le ráz za, 
Or ra meg nyúl, ere feszűl, 
Nya ka duz zad, le hull az ál la, 
Csuk ló és izom merevűl. 
Ó, női hús, te gyö nyö rű, 
Te édes, si ma, drá ga test, 
Ez vár rád, hogy vég re ki hűlj? 
Ez. – Vagy szállj ég be egye nest! 
• Sza bó Lőrinc for dí tá sa 

 
    A fi a tal ság, a szép ség s min den föl di ér ték tör vény sze rű ele nyé szé sé -
ről szól nak könnyező meg ha tó dott ság gal a köz be ik ta tott bal la dák is. 
Kö zü lük leg hí re sebb, szí vé hez leg kö ze lebb ál ló a tűnt idők as  szo nya i -
ról írt szo mo rú vers (Bal la da tűnt idők as  szo nya i ról). An tik höl gyek, em -
lé ke ze tes kur ti zá nok közt em lí ti a sze ren csét len sor sú Héloïse-t (eloiz) 
és Szent Jo han nát, kit „él ve tűz be vitt az an gol ba kó”.➊ 
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A ha lál tánc (danse macabre – dansz ma kábr),  
ez a 14. szá zad ban ke let ke zett kö zép ko ri mű faj ké -
pek ben és köl te mé nyek ben fi gyel mez tet te az élőket 
a fenyegető el mú lás kö zel sé gé re, tár sa dal mi ran go -
kat, va gyo no kat, élet ko ro kat sem mi be vevő kö nyör -
te len sé gé re: a ha lál egy utol só tánc ra hív s ma gá val 
ra gad min den kit. A tár sa dal mi egyenlőtlenségért 
a ha lál ban va ló egyenlőség nyúj tott kár pót lást.

Michael Wolgemut műhelye: Haláltánc (1493) 
Rijksmuseum, Amszterdam

➊  A vers szál ló igé vé 
lett ref rén je  
Sza bó Lő rinc  
for dí tá sában:  
„No de hol van  
a ta va lyi hó?”

NT_0010_2_MOHA_Irodalom09_TK_06_2020_GL_tordelt5_kv_a_a__0704_20230216_MOHACSY_09_3.qxd  2023. 02. 16.  10:04  Page 206



                                                                                                                                FRANÇOIS VILLON      207

    A 70. ok tá vá val kezdődik a tu laj don kép pe ni tes ta men tum. Be teg -
ágya mel lé ül te ti író de ák ját, Frémint (fremen), s el kez di dik tál ni vég ren -
de let ét. A Szent há rom ság hoz in té zett könyörgő imá ban az a mély sé ges 
hit és re mény kap han got, hogy ő, a kocs ma töl te lék, a bűn bá nat és az 
is te ni ir ga lom ré vén meg me ne kül het az örök kár ho zat tól. Ár va lel két 
az Is ten nek ajánl ja, por ból lett tes tét a Föld anyá nak hagy ja, könyv tá rát 
nevelőapjára tes tál ja. Édes any já nak egy gyö nyö rű bal la dát küld, hogy 
imádkozhassék Mi as  szo nyunk hoz.  

    A Tes ta men tum to váb bi ok tá vá i ban Vil lon iro -
ni kus-sza ti ri kus mó don, a di á kos tré fál ko zás 
hang nem ében (oly kor tol vaj nyel vi sza va kat is 
hasz nál va) vég ren del ke zik – a semmiről. Tes tál 
jobb ra-bal ra, ba rá tai, el len sé gei közt oszt ja szét 
„ado má nya it”: há zat és ker tet, kocs ma cé gé re ket 
és éj je liedé nyét, si sa kot és lán dzsát, a va kok nak 
oku lá rét (ki fogy ha tat lan az öt le tek ben) s gyak ran 
vá lo ga tott go rom ba sá go kat. A sok is me ret len név 
(a leg több jét ugyan már meg fej tet ték), a ho má -
lyos, rejt vény sze rű cél zá sok, ak tu á lis vo nat ko zá -
sok a ha gya té ko zó sza ka szok meg ér té sét meg -
nehe zít he tik, de a bur kolt uta lá sok el le né re is 
él ve ze tes ol vas mány A Nagy Tes ta men tum nak ez a 
hos  szabb, két har mad nyi ré sze. 
 
 

A stró fák ele jén ál ló item 
la tin szó; je len té se: „ha -
son ló kép pen”; a vég ren -
de le tek fel so ro ló ré szé nek 
ha gyo má nyos ki fe je zé se.

Ma már fur csá nak tűn het, de a temetők ak ko ri ban af fé le köz ker tek, sé ta ker tek vol tak. Az em be -
rek vi dá man jár kál tak a cson tok kö zött, kereskedők kí nál ták áru i kat, az ut ca lány ok pe dig ma gu -
kat. A temető fa la it ha lál táncké pek és ver sek dí szí tet ték. A leg hí re sebb pá ri zsi sír kert ben, az 
Aprószentek-temetőben egy más fö lé te met kez tek, s az új sí rok ban ta lált em be ri cson tok, ko -
po nyák ha lom ba rak va áll tak – köz szem lé re ki té ve – a temető fa lai men tén. Vil lon ma ga is gyak -
ran lát hat ta ezt. A 149. ok tá vá ban ír ja: 
       Ha szem lé lem a hul la ház ban 
       A ko po nyák dúlt tö me gét: 
       Hogy ta nács úr volt-e ko ráb ban 
       Vagy kincstárőr, vagy mind cse léd 
       E sok em ber: an nak je lét 
       Már nem mu tat ja sem mi nyom; 
       Ki püs pök és ki úri nép, 
       Azt meg mon da ni nem tu dom.  (Sza bó Lőrinc for dí tá sa)

Ifj. Hans Holbein: A hölgy  
A Haláltánc sorozatból (1522–1526)  
Cleveland Museum of Art, Cleveland
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Bal la dák 
 
A Nagy Tes ta men tum leg ér té ke sebb, a mai ol va só -
hoz leg kö ze lebb ál ló al ko tá sai az ún. bal la dák. 
En nek a 15 köl te mény nek s a töb bi be tét vers nek 
ere de ti leg nem volt „cí me”; eze ket a későbbi ki -
adá sok, ki adók, il let ve a for dí tók ad ták.➊ 

Az egy sze rű bal la dák jellemzője, hogy a há rom 
(8–10 so ros) vers sza kot ugyan az a há rom rím 
rend sze rint azo nos rím rend szer rel fű zi-fon ja 
egy ség be (Ne mes Nagy Ág nes: „fo na tos rí me lés”). 
Rím kép le te a leg több ször mind há rom sza kasz -
ban: a b a b b c b c. A ne gye dik stró fa az ún. aján -
lás (4–6 so ros), a bal la da zá ró ré sze; rím kép le te: 
b c b c. Rend sze rint Her ceg, Fe je de lem meg szó lí tás -
sal kezdődik. Ez min den bi zon  nyal ar ra utal, 
hogy a nagy úri ud va rok nál ren de zett ün ne pé lyes 
költői ver se nye ken a költő – az ud va ri il lem sza -

bály ok sze rint – a her ceg hez in téz te befejező sza va it. Mind a négy vers -
szak azo nos sor ral, ref rén nel zá rul, amely sű rít ve fog lal ja ös  sze a  
bal la da mon da ni va ló já nak lé nye gét. A sorkezdő be tűk (versfők, ak rosz -
ti chon) függőlegesen le fe lé ol vas va a szerző vagy más sze mély ne vét ad -
hat ják (pl. VIL LON, MARTHE, FRAN ÇOIS). A kettős bal la dá nak 
több nyi re nincs aján lá sa. 
    Vil lon sok fé le hang sze ren, sok fé le hú ron ját szik bal la dá i ban: ezek 
té má juk ban, hang nem ük ben, han gu la tuk ban rend kí vül különbözőek. 
Az az ima, me lyet a költő ké szí tett írás tu dat lan, idős édes any ja szá má -
ra, a mély meg ha tó dott ság, az őszinte val lá sos ság, a na iv áhí tat hang -
ján szól egyes szám első sze mély ben: a kö zép ko ri Má ria-him nu szok 
tisz ta szó la mai csen dül nek fel ben ne (Bal la da, me lyet édes any ja ké ré sé re  
ké szí tett a költő, hogy imádkozhassék Mi as  szo nyunk hoz – Il  lyés Gyu la 
ford.).  
 
Jó ta ní tás bal la dá ja a rossz éle tű ek nek ■ A mű „cí me” megté-
vesztő, hi szen a vers ép pen ar ról szól, hogy sem mi fé le jó ta ní tás sal nem 

vált ha tó meg a vi lág.➋ Vil lon kis sé ci ni ku san is -
mét li a vissza-visszatérő ref rén ben, hogy akár tisz -
tes sé ges, akár tisz tes ség te len va la ki, pén zét min -
den ki bor ra és le ány ra ve ri el. Az egyes sza ka szok 
a pénz meg szer zé sé nek, a „ke re set nek” különböző 
lehetőségeit so rol ják fel. Az első stró fá ban csu pa 
olyan vis  sza ta szí tó bűn cse lek ményt em lít (pa pok 
ál tal árult bűn bo csá tó cé du la, csa lás, pénz ha mi sí -
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A pro van szál ere de tű bal la da (pon to sab ban: 
ballade – ’ballád’) Vil lon ide jé ben tánc dalt, 
egy bi zo nyos mű for mát je len tett (el ne ve zé -
se az olasz ballare: „tán col ni” igéből ered). 
A 13. szá zad tól vi rág zó pro van szál, fran cia, 
olasz, spa nyol bal la da el ne ve zés nek pusz tán 
vers ta ni, for mai je len té se volt. Ter je del mük 
alap ján szo kás meg kü lön böz tet ni a rö vi -
debb, négy vers sza kos egy sze rű bal la dá kat 
és a hat stró fá ból ál ló kettős bal la dá kat. 
 
A bal la da szó nak az iro da lom el mé let ben 
van egy má sik je len té se is: drá mai fe szült -
sé gű, szag ga tott me ne tű, rö vid, ál ta lá ban 
tra gi kus tár gyú ver ses kis epi kai mű faj, pár -
be szé des és lí rai ele mek kel.

➊  A Nagy Tes ta -
men tum tel jes 
szö ve gét  
Vas Ist ván és  
Mé szöly De zső is 
le for dí tot ta. Nép -
sze rű ek Faludy 
György Vil lon- 
át köl té sei is.

➋  A mon da tok nem fel szó lí tó, ha nem 
meg en ge dő mon da tok. Vil lon nem gaz -
tet tek el kö ve té sé re buz dít, csu pán  
ke se rű élet ta pasz ta la ta it fog lal ja össze. 
A mon da tok te hát így értendők:   

       Ra bolj, lopj, fosz to gass bár,  
hi á ba, nem te hetsz sem mit. 
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tás, rab lás, lo pás, fosz to ga tás), ame lyek egyi ké ben-má si ká ban ma ga is 
részt vett. A má so dik vers szak ban a pénz szer zés ke vés bé elítélhető al -
kal mai, mód sze rei for dul nak elő. A vá sá ri ko mé di ás, a költő, szí nész, 
éne kes, himnuszszerző „mű vé szi” te vé keny sé gét vas kos ön iró ni á val 
egy szin ten em lí ti a sze ren cse já té k ok kal. A har ma dik stró fá ban a kle -
ri ku sok ál tal le né zett dur va pa rasz ti mun ká ról van szó: az így szer zett 
jö ve de lem hez be csü le tes úton jut ugyan az em ber, de a kö vet kez mény 
ugyan az. A bor és a sze re lem tű nik az éle tet irá nyí tó legfőbb ér ték nek 
e bal la da sze rint: min den ki út ja a zül lés be tor kol lik. Pa pok és ha mis -
kár tyás ok, csa lók, rab lók, tol va jok, éne ke sek, 
költők és sze ren cse já té kos ok, pa rasz tok és ipa ro -
sok sor sa vil lan fel a stró fák egy más ra tor ló dó 
hal mo zá sá ban, szin te ott ka va rog a vers ben az 
egész kö zép kor vé gi vi lág.➊ Min den em ber kö -
zös sor sa és szán dé ka – tár sa dal mi hi e rar chi á tól 
füg get le nül – az újabb és újabb gyö nyö rök haj -
szo lá sa. S mind ez ad dig tart, míg „pó rul nem 
jár” az em ber – fi gyel mez tet a bal la da Aján lá sa –, 
míg a ha lál vé get nem vet az élet nek. Ki jó za níta -
ni csak a ha lál, il let ve a ha lál kö zel sé ge ké pes az 
esendő em bert. Erről szól a bal la dát követő 146. 
ok tá va is: 
 

■ Cim bo rák, a kéj, a ti vor nya 
Tes tet gyújt és lel ket aszal. 
De rút lesz, de fe ke te, ron da 
Az em ber, mi kor be le hal! 
Ke rül jé tek, gyil kos e baj; 
Irt sá tok hát az ere jét, 
Tud ván – Krisz tu som! – hogy ha mar 
Fe je tek re kondúl a vég. 
• Sza bó Lőrinc for dí tá sa 

    A Jó ta ní tás ból, de az egész A Nagy Tes ta men -
tum ból is az a sa já tos meggyőződés, vi lág kép bon -
ta ko zik ki, hogy az em ber te he tet len, véd te len a 
kí sér té sek kel szem ben – kü lö nö sen fi a tal ko rá ban 
–, szük ség sze rű en vis  sza zu han a bűn be. Ezért 
Vil lon az is te ni szá na lom ban ta lál csak me ne dé -
ket, az is te ni könyörülettől, ir ga lom tól vár ja a fel -
ol do zást. 
 

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

➊  A meghökkentő és iro ni kus őszinteség, a va -
ló sá got megszépítő ha zug sá gok kal va ló 
szem be for du lás, min den fé le kép mu ta tás 
meg ta ga dá sa Vil lon leg von zóbb eré nye,  
20. szá za di re ne szán szá nak egyik tit ka. Mű -
vé sze te ön ma gá ban tár ja fel a kö zép kor két -
ar cú sá gát, bo nyo lult el lent mon dá sos sá gát.
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Záróballada ■ A Tes ta men tum vé gén ál ló Záróballada úgy szól egyes 
szám har ma dik sze mély ben a „sze gény Vil lon”-ról, mint aki már ha lott, 
be fe jez te éle tét, le zár ta tes ta men tu ma lap ja it. A ha lál lal va ló já ték, „ko -
má zás” fé lel met, bor zon gást kelt, de a ver set in dí tó gyá szos han gu lat 
ko mor sá gát egy gro teszk for du lat ko mi kum ba vált ja át: éle te utol só 
per ce i ben is „Ámor vad fulánkja kí noz ta, mar ta, szúr ta, váj ta”, s így lett 
a „sze re lem már tír ja”. Az Aján lás to vább old ja a gyá szos han gu la tot, hi -

szen a vers hőse bor ral bú csú zott a földtől: „jó bur -
gun dit szí vott ma gá ba” (Sza bó Lőrinc); „meg itta még vö -
rös bo rát” (Vas Ist ván); „sö tét bo rát föl hajt ja játsz va” 
(Mé szöly Dezső). A bor és a sze re lem mo tí vu ma 
je le nik meg itt is, mint oly sok ver sé ben, s já té kos-
iro ni kus mó don azt sej te ti, mint ha éle té nek ez lett 
vol na legfőbb tar tal ma, cél ja.➊ 

Vil lon ból so ha sem halt ki a tisz ta, ne mes élet utá -
ni vá gya ko zás. Oly kor meg rá zó erővel tör fel belőle 
a meg iga zu lás, meg tisz tu lás óha ja, az őszinte bűn bá -
nat imá ja. Úgy ér zi, mél tó az Is ten és az em be rek ir -
gal má ra, bo csá na tá ra. Sír fel ira tát így fo gal maz za 
meg: 
 

■ Meg öl te Ámor fegy ve re. 
Most itt nyug szik e hant alatt. 
François Vil lon a ne ve, 
És sze gény kis di ák ma radt. 
Nem szer zett va gyont ez alatt, 
Hisz oda ad ta min de nét, 
Ke nye ret, asz talt, ko sa rat. 
Mondj egy imát, az Is te nért. 
• Vas Ist ván for dí tá sa
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Ifj. Hans Holbein: A püspök  
A Haláltánc sorozatból (1522–1526)  
Cleveland Museum of Art, Cleveland

 
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?

FELADATOK

➊  Vil lon tól fenn ma radt még 11 olyan 
bal la da, ame lyet ki zá ró lag a kor ne he -
zen felfejthető tol vaj nyel vén (ar gó) írt 
meg. Eze ket Mé szöly Dezső for dí tot ta 
le ma gyar ra 
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A reneszánsz irodalma7.

245–258.
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ITÁLIAI VÁ ROS ÁL LAM OK 
 
Az a hos  szú, de fo lya ma tos tár sa dal mi vál to -
zás, mely kez det ben csu pán a fe u da liz mus 
meg ren dí té sé hez, majd év szá zad ok kal ké -
sőbb fel bom lá sá hoz és az új, pol gá ri rend 
meg szü le té sé hez ve ze tett, már a kö zép kor vi -
rág zó szá za da i ban meg in dult. A gaz da sá gi fej-
lődés lehetővé tet te a pol gár ság ki ala ku lá sát 
és fo ko za tos megerősödését. 
      Ez a fo lya mat leg ko ráb ban Észak-Itá li á ban 
bon ta ko zott ki. Az itt levő na gyobb vá ro sok  
– a nép ván dor lás pusz tí tá sa it ki he ver ve – ha -
ma ro san a kéz mű ves ség és a ke res ke de lem 
köz pont ja i vá vál tak. Itá lia vá ro sa in ke resz tül 
bo nyo ló dott le ugyan is az Al pok há gó in észak 
és dél fe lé, s később a ke resz tes há bo rúk ide -
jén a ke let és a nyu gat fe lé irá nyu ló ten ge ri és 
szá raz föl di ke res ke de lem. 
      A vá ro si pol gár ság nak sok eset ben si ke rült 
le ráz nia a hű bé ri ség bi lin cse it, s a vá ro sok  
ez után vá ros ál lam ok ká szerveződtek (Fi ren ze,  
Pi sa, Siena, Ge no va, Pado va stb.). 
      Itá lia egyik leg je len tősebb vá ros köz tár sa -
sá ga s egy ben a vi lág egyik leg na gyobb vá ro -
sa ek kor (13–15. szá zad) Fi ren ze volt. Ha tal -
mát, gaz dag sá gát vi rág zó ipa rá nak, min de - 

nekelőtt azon ban ke res ke del mé nek és hí res 
bank ja i nak kö szön het te. A ban kár csa lá dok ke -
zé ben fel hal mo zó dó va gyon időv el lehetővé 
tet te, hogy ezek kö zül a csa lá dok kö zül egye -
sek a po li ti kai ha tal mat is ma guk hoz ra gad ják. 
A meg gaz da go dott ban ká rok kö zül a Me di -
ciek (medic si) ju tot tak a leg na gyobb sze rep -
hez, akik – óri á si va gyo nuk el le né re – az ala -
cso nyabb nép osztály ok ra tá masz kod tak. 
      A vá ros má ig tar tó vi lág hír ne vét meg ala po -
zó mű vé sze ti em lé kek, temp lo mok és pa lo ták 
jelen tős ré sze a 15. szá zad ból va ló. Ekkor a Me -
di ci csa lád két kiemelkedő tag ja – Cosimo (ko-
zimó) és Lorenzo (lorendzó) – állt a vá ros élén. 
 
ÚJ ÉLETFELFOGÁS 
 
Az itáliai vá ros ál lam ok meg gaz da go dott, sa ját 
sor sát, ál la mát irá nyí ta ni tu dó, te het sé gé nek 
tu da tá ra éb redt pol gár sá ga va gyo na bir to ká -
ban új élet for mát ala kí tott ki, új esz mé ket kez -
dett ma gá é vá ten ni. Az éle tet sza ba don akar -
ta él vez ni. Bol do gan fe dez te fel új ra mind azt, 
ami a föl di éle tet szép pé, tel je seb bé te szi: a jó -
lé tet, a sze rel met, a szel lem sza bad sá gát, a ter -
mé szet, az em be ri test és a mű vé szet szép sé -
ge it. Meg nőtt az egyé ni ség sze re pe, el tűnt a 

RENESZÁNSZ ÉS HUMANIZMUS 
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Firenze látképe
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A szo bor a küz de lem előtti fe szült pil la nat ban áb rá zol ja a Gó li át tal szem be száll -
ni ké szü lő fi út. Mi ért vál ha tott a szo bor nem csak Fi ren ze, ha nem a re ne szánsz 
em ber jel kép évé? A bib li ai tör té net fel idé zé sé vel vá la szol jatok!

FELADAT

kö zép kor ra jellemző név te len ség. Az újon nan 
ké szí tett fest mé nyek, szob rok, iro dal mi mű vek 
al ko tói már fon tos nak tar tot ták az egyén ér zé -
se i nek, né ze te i nek, él mé nye i nek ki fe je zé sét. 
Tu da tos prog ram má vált az em be ri ké- 
 pes sé gek sok ol da lú ki fej lesz té se, az em ber 
har mo ni kus ki mű ve lé se. Tudatosult, hogy 
Itá lia egy kor a ha tal mas Ró mai Bi ro da lom köz -
pont ja volt, s az an tik Ró ma fel tá masz tá sá nak 
óha ja ös  sze kap cso ló dott Itá lia új fel vi rá goz ta -
tá sá nak tö rek vé se i vel. 
      A meg gaz da go dott itá li ai pol gár ság – kb. 
a 14. szá zad ele jén – új stí lu sú élet fel fo gá sá -
nak iga zo lá sá ra fel tá masz tot ta az óko ri gö rög 
és ró mai kul tú rát: életre kelt az an tik mű velt -
ség em ber köz pon tú sá ga. Az an tik vi tás mint 
követendő min ta, esz mény kép először olasz 
föl dön hó dí tott. Az an tik múlt s en nek né hány 
la tin iro dal mi ter mé ke a kö zép kor szá za dai 
alatt sem me rült fe le dés be – kü lö nö sen Itá liá -
 ban nem. Most azon ban tu da to san tár ták fel 
a múlt em lé ke it. Mo hó kí ván csi ság gal ás ták ki 
a föld ből a ré gi szob ro kat, fel ku tat ták a la tin 
és a gö rög szerzők mű ve it. Tu do má nyos ala -

pos ság gal kezd ték ta nul má nyoz ni a ré gi  
ro mok épí té sze tét. Gö rög ta ní tó mes te re ket, 
tu dó so kat hív tak Bi zánc ból, s ne ki lát tak a má -
sik óko ri nyelv ta nu lá sá nak is. Mind ezek kel 
együtt az em ber új ra föl fe dez te ön ma gát, te -
het sé gét és ké pes sé ge it, s min den dol gok 
mér té ke és végső cél ja is mét az em ber lett. 
      Ter mé sze te sen a re ne szánsz kor kez de tén, 
il let ve vé gén nincs éles tö rés vo nal, sőt a kö -
zép kor és a re ne szánsz kö zött igen nagy a fo -
lya ma tos ság, az át me net. Az új kul tú ra, az új 
vi lág szem lé let nem je len ti a kö zép kor lát vá -
nyos meg ta ga dá sát. In kább azt mond hat -
nánk, hogy a kö zép kor bi zo nyos vi lá gi tö rek -
vé sei bon ta koz tak ki tel je seb ben, s kö ze- 
 led tek  az an tik esz mé nyek fe lé. Bár a kö zép -
kor és a re ne szánsz ös  sze fo nó dá sa egyes ku -
ta tó kat ar ra in dí tott, hogy két ség be von ják a 
re ne szánsz önál ló lé te zé sét, e kor nak még is 
meg van a ma ga sa já tos ar cu la ta. A re ne -
szánsz rend kí vül össze tett kor szak, és a kö -
zép kor hoz vagy bár mely más kor szak hoz ha -
son ló an ren ge teg idő be li, he lyi és tár sa dal mi 
kü lönb sé get fog lal ma gá ban.➊

➊  Az an tik kul tú ra „új já szü le té se” mi att re ne szánsz nak ne vez zük a nyu gat-eu ró pai mű ve -
lődéstörténetnek azt a sza ka szát, mely hozzávetőleg 1300-tól 1600-ig tart. (A fran cia renaissance 
szó je len té se: új já szü le tés.) A re ne szánsz – mai fel fo gá sunk sze rint – nem  csak egy meg ha tá ro zott 
mű ve lő dés tör té neti kor szak el ne ve zé se. Ugyan ez zel a szó val je löl jük a mű vé sze tek nek eb ben a 
kor ban ér vé nye sü lő egye te mes stí lus irá nyát is.

Michelangelo Buonarroti: 
Dávid (1501–1503) 
Galleria dell'Accademia, 
Firenze
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A re ne szánsz festők  na gy di a da luk nak te kin tet ték a pers pek tí va (táv lat fes tés) el mé le té nek ki dol go -
zá sát, a tér be li ség ki fe je zé si tech ni ká i nak fel fe de zé sét. Magyarázzátok el egymásnak a kép alapján 
a perspektivikus ábrázolást!

A HUMANIZMUS 
 
A re ne szánsz ko ri hu ma niz mus➊ kez det ben 
(14. szá zad, 15. szá zad első fe le) nem volt fi -
lo zó fi ai irány zat vagy esz me rend szer, ha nem 
egy olyan kul tu rá lis és ok ta tá si prog ram, 
mely a gö rög és főleg a la tin klas  szi ku sok ta -
nul má nyo zá sát tűz te ki cél já ul. A re ne szánsz 
iro da lom tu dó sok, a hu ma nis ták foly tat ták, il -
let ve új ra kezd ték a la tin szerzők ta nul má nyo -
zá sát, ala pos vizs gá la tát, de nagy mér ték ben 
ki tá gí tot ták és to vább fej lesz tet ték ezt a te vé -
keny sé get. 
      Figyelmet fordítottak a kö zép kor so rán is -
me ret len vagy el ha nya golt klas  szi kus la tin 
szerzők fel fe de zé sé nek, fo ko za to san la tin ra 
for dí tot ták az ak ko ri ban is mert gö rög iro da -
lom szin te tel jes anya gát is, s így be kap csol -
ták azt a nyu ga ti gon dol ko dás fő ára má ba (pl. 
Ho mé rosz, Szo phok lész, Hé ro do tosz, Plu tark -
hosz, Epi ku rosz). 
      A hu ma nis ták ala kí tot ták ki a tu do má nyos 
szö veg kri ti ka mód sze re it. Ta nul má nyoz ták a 
la tin he lyes írást és nyelv tant, a re to ri kát, az 
an tik vi tás tör té ne tét és mi to ló gi á ját, a ré gé -

sze tet stb. Szi lárd meg győződésük sze rint jól 
ír ni és be szél ni csak is az an tik min ták után zá -
sa ré vén le het meg ta nul ni. Írá sa ik ban kü lö nös 
gon dot for dí tot tak a stí lus és a mű for ma  
ele gan ci á já ra, tisz ta sá gá ra és vi lá gos sá gá ra,  
s erény nek te kin tet ték a mi nél na gyobb 
szám ban fel hasz nált klas  szi kus idé ze te ket, 
mi to ló gi ai uta lá so kat. 
      A re ne szánsz iro dal má ban gyak ran esik 
szó po gány istenekről, mi to ló gi ai hősökről. Bi -
zo nyos mér té kű val lá si kö zöm bös ség jel lem -
zett nem egy hu ma nis tát, de egy ál ta lán nem 
kí ván tak fel idéz ni va la mi fé le an tik po gány 
kul tuszt. Tart ha tat lan az a fel fo gás, hogy a hu -
ma nis ta moz ga lom lé nye gét te kint ve ke resz -
tény el le nes lett vol na. A hu ma nis ták a klas  szi -

FELADAT

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

 
➊ A hu ma niz mus a re ne szánsz szer ves ré sze, de 

en nél szű kebb fo ga lom: szá munk ra első sor ban  
a re ne szánsz pol gár ság vi lá gi élet szem lé let ét  
je len ti. Mi vel ez szo ro san ös  sze füg gött az óko ri 
iro da lom ér té ke i nek kul tu szá val, ezért a hu ma -
niz mus bi zo nyos klas  szi kus mű velt sé get, tu dós 
ma ga tar tást is je lent.
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ku sok hoz va ló vis  sza té rést ki ter -
jesz tet ték a ke resz tény klasszi ku -
sok, a Bib lia és az egy ház atyák 
(óko ri ke resz tény írók, tu dó sok) 
tu dós vizs gá la tá ra is. 
      A 15. szá zad közepétől a hu -
ma nis ta mű velt ség ki lép az iro -
dal mi ta nul má nyok kere teiből, és 
át ter jed a re ne szánsz kul tú ra más 
te rü le te i re, a fi lo zó fi át és a ter mé -
szet tu do má nyo kat is be le ért ve. Új 
gon do la tok és esz mék ha tal mas 
tár há za állt te hát a kor szak ren -
del ke zé sé re, és ép pen ez az in -
tellek tu á lis er je dés a re ne szánsz 
egyik legfőbb jellemző je. 
 
AZ UTÁNZÁS MINT ALAPELV 
 
Az olasz li te ra tú ra mű vé szi szín vo na lát a kö-
vetkező (15.) év szá zad iro dal mi ter mé se meg 
sem tud ta kö ze lí te ni. Ez a kor szak a hu ma nis -
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ták, a tu dós új latin költők „fény -
ko ra”, a hu ma niz mus pe dig nem 
ked ve zett a nagy köl té szet nek. 
Az an tik iro da lom fel fe de zé sé nek 
má mo ra, a klas  szi ku sok föl tét len 
tisz te le te egyút tal kor lá to kat is 
emelt: a hu ma nis ták írói alap el ve 
az után zás lett. Nem a ki mond ha -
tat lan ki mon dá sa, nem az él -
mény fes zítő ere je szül te ál ta -
lában a mű ve ket, ha nem a ru tin. 
Az írói becs vá gyat az je len tet te, 
hogy mi nél több idé ze tet, mi to -
ló gi ai uta lást, cél zást zsú fol ja nak 
be le a köl te mé nyek be. Ez zel kí -
ván ták bi zo nyí ta ni tu dós vol tu -

kat. A ko ra be li ol va só kö zön ség is ezt ér té kel -
te ben nük. 
      A re ne szánsz hu ma nis tái, Ci ce ro és Ho ra -
tius nyel vé nek tu dós után zói ter mé sze te sen le -
néz ték, meg ve tet ték a bar bár la tin ság gal írt,  
rí mes kö zép ko ri him nu szo kat. 

Sandro Botticelli: Vénusz születése (1485 körül) 
Galleria degli Uffizi, Firenze

Le o nar do da Vin ci: 
Mona Lisa  
(1503–1506 kö rül)  
Louvre, Párizs
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A HUMANISTA IRODALOM LÍRÁJA  

Francesco Petrarca
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Fran ces co Pet rar ca (fran csesz kó pet rar ka; 
1304–1374) fi ren zei „fe hér guelf” csa lád ból 
szár ma zott, de már buj do sás ban, Arez zóban 
(ared dzó) szü le tett 1304. jú li us 20-án. Szü lei 
Dan te szám űze té sé vel egy időben hagy ták 
el Fi ren zét (1302). If jú éve it An ci sá ban (ancsi-
za), Pi sá ban, a dél-fran cia or szá gi Avi gnon -
ban (aviny on), a pá pák ak ko ri szék vá ro sá ban 
töl töt te. A csa lá di ha gyo má nyo kat kö vet ve 
jo got kel lett hall gat nia. Egye te mi ta nul má -
nya i nak szín he lye Mont pel li er (mom pelié) és 
Bo lo gna, de már itt sok kal job ban von zot ták 
Ver gi li us és Ci ce ro mű vei, s ezek el-el csá bít -
gat ták a jo gi stú di u mok tól. Ap ja ha lá la után 
(1326) vis  sza tért Avi gnon ba, s mi vel örök ség 
nem ma radt rá, a pa pi pá lyát vá lasz tot ta. Te -
het sé gét, dip lo má ci ai ér zé két főúri csa lá dok, 
vá ros ál lam ok is fel hasz nál ták: külön böző kö -
ve ti meg bí zá sok kal hal moz ták el. 
      1327. áp ri lis 6-án – a költő fel jegy zé se sze -
rint – az avig no ni Szent Klá ra-temp lom ban 
pil lan tot ta meg azt az as  szonyt, aki hez éle te 
vé gé ig esz mé nyi sze re lem fűz te, s akit ver se i -
ben La u rá nak ne ve zett. 
      Ván dor út ja in szor gal ma san ku tat ta a 
könyv tá ra kat, a kó de xek ben ré gi la tin szerzők 
mun ká it ke res te. Meg ta lál ta Ci ce ro ad dig is -
me ret len két le ve lét és be szé dét. 
      1336. áp ri lis 26-án öc  csé vel és tár sa i val 
meg mász ta az Avi gnon kö ze lé ben lévő 2000 
mé te res Mont Ven toux-t (mon vantu), a Vi ha -
ros-he gyet a ma gas ság örö mé ért, a hí res 
hegy elé je tor nyo su ló aka dá lya i nak le küz dé -
sé ért. Ezt az ese ményt – a költő ál lí tá sa sze -
rint – még az nap es te egy nagy sze rű le vél -
ben örö kí tet te meg, me lyet egyik ba rát já hoz, 
egy pá ri zsi egye te mi ta nár hoz in té zett, aki 
lel ki vezető je volt. Meg akar ta men te ni az  
él mény han gu la tát. Mi kor a hegy csú csán  
„a rop pant lát vány tól meg ren dül ve” a ter mé -
szet ben gyö nyör kö dött, elővette Szent Ágos -
ton Val lo má sa it, ta lá lom ra fel ütöt te, s meg -
döb ben ve ol vas ta a fi gyel mez te tést: „Az em- 

 be rek a he gyek ma ga sát, az óri á si ten ger ára -
kat, az óce án part ja it és a csil la gok vo nu lá sát 
cso dál ják, de ön ma guk ról meg fe led kez nek.” 
(Madarász Imre) Ágos ton sza vai el for dí tot ták 
te kin te tét a táj ról, és a lé lek sze me it ön ma gá -
ra irá nyí tot ták. Még sem csu pán a kö zép ko ri 
val lá sos él mény to vább élé sét kell lát nunk 
eb ben, ha nem re ne szánsz vo nást is: az em -
ber nagy sze rű ség ének a fel fe de zé sét. 
 
■   „In kább az em be ri lel ket kell cso dál ni, mert 

az olyan nagy, hogy sem mi lyen más nagy -
ság nem áll ja ki ve le az ös  sze ha son lí tást” – 
ír ta le ve lé ben. 

 
1340-ben – ré gi ha gyo mányt fel újít va – két 
vá ros, Pá rizs és Ró ma tisz tel te meg az zal, 
hogy költővé ko szo rúz za. Pet rar ca Ró ma mel -
lett dön tött, s ez zel Itá li át is mer te el iga zi ha -
zá já nak. 1341. áp ri lis 8-án a ró mai Capi toli u -

Giorgio Vasari: Hat toszkán költő (részlet) (1544) 
Minneapolis Institute of Art, Minneapolis 
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mon ün ne pé lyes ke re tek közt nyúj tot ták át 
ne ki a költői ba bér ko szo rút. Lel ke se dett Ró -
má ért, le nyű göz te a ré gi Ró ma nagy sá ga.  
Eb ben az év ben (1341) be fe jez te Africa cí mű 
ki lenc könyvből ál ló, la ti nul írt epo szát, mely -
ben Sci pio Africanus had já ra tát éne kel te meg 
Ver gi li us mo do rá ban.➊ 
      A het ve ne dik szü le tés nap ja előt ti na pon 
(1374. jú li us 19.) hol tan ta lál ták író asz ta lá nál, 
fe jét egy Ver gi lius-kö tet re hajt va. 

DALOSKÖNYV 
 
Pet rar ca élet mű vé nek legélőbb, hal ha tat lan ré sze a 366 köl temény ből  
ál ló Da los könyv (Can zoniere – kan coniere). A ver sek több sé ge szo nett, 
ki sebb szám ban can zonék. A szerelem ből szü le tett al ko tá sok két rész -
re osz la nak: a La u ra éle té ben és La u ra ha lá la (1348) után ke let ke zet tek -
re. A sze rel mes ver sek közt el szór va fog lal nak he lyet Pet rar ca po li ti kai 
köl te mé nyei. 
    Nyug ta lan, lel ki küzdelmek től ter hes, gyötrő és fáj dal mas ér zés volt a 
La u ra iránt ér zett szen ve dély. A ver sek egy jelen tős ré sze a vágy ha tal má -
ról, a költő szenvedé seiről, bol dog bol dog ta lan -
sá gá ról szól. A ví vó dó lé lek köz vet len ki tá rul -
ko zá sa, a költői sze mé lyi ség tel jes megének lé se 
a Da los könyv leg von zóbb vo ná sa, leg mo der -
nebb vív má nya. Pet rar ca sze rel me örök re csak 
vágy ma radt, de ta lán ép pen en nek a va ló sá -
gos, de be nem tel je sült sze re lem nek a rop pant 
fe szült sé ge tud ta lét re hoz ni ezt az ös  sze tett 
köl té sze tet. Az író ön ma gá ba for dul, meg -
figye li a lel ké ben le ját szó dó fo lya ma to kat,  
ré sze i re bont ja, elem zi ér zé se it, pró bál ja tit kol -
ni az el tit kol ha tat lant, s mi vel La u ra fér jes  
as  szony volt, küzd is a sze re lem ha tal ma el len. 
Tér ben és időben nem, de lí rai tar ta lom ban és 
mély ség ben el tá vo lo dik már ez a köl té szet a 
tru ba dú rok sze rel mi sab lon ja i tól. Igaz, La u ra 
is fé lig-med dig el ér he tet len esz mény, ne ve is 
jel kép – l’au ra: fu val lat; lauro: ba bér; l’auro: 
arany. Pet rar ca te rem tet te meg a re mény te len 
sze re lem év szá zad okon át ér vé nyes for mu lá ját 
fi nom bá na ta, tépelődé sei, elé ge det len há bor -
gá sa és rit ka bol dog so rai ál tal.  

A can zone (kán cone) pro van szál vagy olasz ere -
de tű dal; első sor ban a sze rel mi ér zés vers for má -
ja, de az emel ke dett han gú gon do la ti, po li ti kai 
köl té szet is ked vel te. Pet rar cá nál leg alább 2, leg -
fel jebb pe dig 10 vers szak ból áll; a stró fák sor szá -
ma 7 és 20 kö zött vál ta ko zik; rím rend sze re bo -
nyo lult.

 
➊  Petrarca nemcsak kiváló költő, de nagyszerű tu-

dós is volt. Tudományos munkáit latinul írta. Le -
ve le zé se is tu da tos mű al ko tás. Tör té nel mi ta nul -
má nya i nak leg fon to sabb em lé ke a Je les fér fi ak ról 
(De viris illus t ribus) cí mű mun ká ja. Eb ben a ró -
mai tör té ne lem legk itűnőbb alak ja i nak élet raj zát 
ír ta meg. Pél da ké pe ket kí vánt ál lí ta ni sa ját ko -
rának, s egyút tal az em ber tör té ne lem ala kí tó 
sze re pét hang sú lyoz ta Dantéhoz hasonlóan. 
Pet rar ca esz mény ké pe is az egy sé ges Itá lia volt.

A szo nett 14 sor ból ál ló, 4 sza ka szos vers: az első 
két vers szak 4-4, a har ma dik és a ne gye dik 3-3 so -
ros. Az első két vers szak egy rím rend szert al kot (két 
rím mel), a má so dik két stró fa egy má sik rím rend -
szert (két vagy há rom rím mel). Ere de ti rím kép le te a 
kö vet kező volt:  
ab ba – ab ba – cdc – dcd.  
Később ettől eltérő rím el he lye zé sek is ki ala kul tak. 
A szo nett for ma i lag egy más tól elütő két-két stró fá -
ja ere de ti leg két külön böző szer ke ze ti egy sé get al -
ko tott: rend sze rint el len té tet, szem ben ál ló mo tí vu -
mo kat tar tal ma zott. A rím rend sze rek őrzik ugyan a 
szo net tek két ré szé nek kü lön ál lá sát, Pet rar ca azon -
ban fel old ja a ha gyo má nyos szer ke ze tet: csak az 
utol só stró fa hoz új ele met, az első há rom mal el len -
tét ben ál ló gon do la tot, ér zel mi tar tal mat.
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Ti szerencsés füvek… ■ 
Ter mé szet és sze re lem szét -
bont ha tat lan egy ség ben ural -
ko dik Pet rar ca vi lá gá ban. Sok -
szor az az ol va só be nyo má sa, 
hogy a ter mé szet csak ürügy 
La u ra ké pének meg sok szo ro -
zá sá ra: an  nyi ra az ő fé nye süt 
a nap ban, an  nyi ra ő lát ha tó ki 
a lom bok kö zül, s ő tű nik fel a 
pa tak csil lo gá sá ban. 

A Daloskönyv 162. költemé-
nye a Ti szerencsés füvek… kez-
detű szonett, melynek első há -
rom vers sza ka meg szó lí tá sok 
so ro za ta. A lí rai én sor ra ve szi a 
ter mé szet nek mind azt a jelen -
sé gét, mely va la mi fé le kap cso -
lat ba ke rülhetett a sze re tett nővel, „mé láz ga tó 
ma  don ná já val”. A vers vi lá ga La u ra el kép zelt 
sé tá ját kö vet ve egy re tá gul: a költő szám ba ve -
szi a vi rá go kat, fű szá la kat, a víz par tot, me lyet 
La u ra lá bá val érint he tett, a fá kat, a friss lomb bal 
dí szes ága kat, az ibo lyá kat, me lyek hez hoz -
zányúl ha tott, s vé gül az egész tá jat a pa tak tisz -
ta ra gyo gá sáig, mely ben gyö nyör köd he tett. 
A meg szó lí tott ter mé sze ti tár gyak ked ves kedő, 
gyön géd jelzőket kap nak. A ter mé szet azon ban 
nem csu pán ön ma gá ban és ön ma gá ért szép. 
Min den La u ra kü lö nös, isten női szép sé gét tük -
rö zi, az ő lé nyé nek su gár zá sa te lí ti ér té kek kel  
– bol dog ság gal, uj jon gás sal, szép ség gel, tisz ta 
csil lo gás sal – az egész vi lá got. A ter mé szet irán -
ti von za lom és a sze rel mi szen ve dély el vá laszt -
ha tat lan ös  sze for rott ság ban je le nik meg az első 
há rom vers szak ban. 

A ne gye dik stró fa ke se rű fel ki ál tá sá ban  
– „irigy lem tőletek te kin te tét is!” – vá rat la nul az 
ed di gi ek kel el len té tes, ne ga tív ér ze lem szó lal 

meg: az el len szen vet is ma -
gá ba fog la ló kín zó fél tékeny -
ség, hi szen a ter mészet és 
La u ra kö zött bi zal mas, in - 
tim kap cso lat ala kult ki, míg 
ilyen ben a költőnek so ha 
nem le he tett ré sze. 

Az utol só két sor csat -
tanó sze rű en fo gal maz za meg 
a fő gon do la tot. Ez a két  
sor eré lyes fel szó lí tás, tü rel -
metlen pa rancs az ed di gi 
meg szó lí tot tak hoz: ha kap -
csolatba ke rül tek La u rá val, 
érez het ték, lát hat ták őt, ak -
kor nem ma rad hat nak ri de -
gen kö zöm bö sök. Szen ved -
je nek, lán gol ja nak ugyan - 

úgy, mint a gyötrődő s láng gal égő lí rai hős! 
Em ber és ter mé szet kap cso la ta eb ben a vers -
ben új sze rű en több ér tel mű. A mű nagy ré szé -
ben ural ko dó gyön géd von za lom és sze re tet 
hir te len fél té keny ség gé vá lik, majd az érző, 
át lel ke sí tett ter mé sze tet a vers hőse a ve le va -
ló tel jes azo no su lás ra szó lít ja fel. 

A szo nett mű for ma a 13. szá zad kö ze pe tá -
ján szü le tett meg II. Fri gyes szi cí li ai udvará-
ban➊, s in nen ter jedt el a re ne szánsz ide jén 
az egész eu ró pai köl té szet ben.  

Petrarca arcképe egy 1400 körüli  
velencei kódexben 
The British Library, London

 
➊  II. Fri gyes (1194–1250) szi cí li ai ki rály és né -

met-ró mai csá szár. Szé les lá tó kö rű, nagy 
mű velt sé gű ural ko dó, ma ga is olasz nyel ven 
író költő, aki ko ra hí res tu dó sa it, mű vé sze it 
gyűj töt te ös  sze ud va rá ban, Pa ler mó ban, 
mely az olasz szel lem fő vá ro sá vá lett egy 
egész kor sza kon át.

 
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 szerel-

mes verseit miért ebben a formában írta!

FELADATOK
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Petrarca sze rel mi lí rá ja ih let te a pet rar -
k iz  mus köl tői irány za tát. A pet rar k ista 
köl tők Pet  rar ca Da los  köny vének mo -
do rá ban ír ták sze rel mes ver se i ket, 
egyút tal az óko ri epig ram ma köl té -
szet nek is a kö ve tői. Ver se ik re jel lem -
ző, hogy a sze rel mes fér fi so kat gyöt -
rő dik, ke se reg és só haj to zik sze rel me 
mi att, a hölgy pe dig, az édes el len ség, 
szép, vi dám, és sem mi fé le kínt nem 
érez. A ma gyar köl té szet ben Ba las si 
Bá lint és Kis fa ludy Sán dor sze rel mi lí -
rá ján ér ző dik ez a ha tás.

Pó, földi kérgem bárhogy is sodorjad ■ A kötet 180. szonettje a 
Pó, földi kérgem… kezdetű vers. A költemény filozófiai alapja az új -
platonizmus. 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 ha-
talmas 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 Pó-
nak, 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 hu-
manizmus egyik legösszetettebb verse.
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Pet rar ca mű ve i nek két kö te tes ki adá sa  
1491–1492-ben Ve len cé ben ké szült.  
Az ős nyom tat vány egy példányát  
a zir ci Reg u ly An tal Mű em lék könyv tár őrzi 

újplatonizmus: Platón 
nyomán kialakult filozó-
fiai irányzat, amely az em-
bert 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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ÉLETPÁLYÁJA 
 
Az új la tin po é zis csak ak kor tu -
dott jelen tőset al kot ni, ha egy-
 egy író új sze rű mon da ni va ló ja át 
tud ta tör ni a kötelező sab lo no -
kat, mi kor a mi to ló gi ai uta lá sok 
áttekinthetetlen szö ve dé kén át -
ra gyo gott az iga zi egyé ni ség. 
Ilyen ki vé te les író volt Janus  
Pan no ni us (jánusz pan no n iusz; 
1434–1472), Pető fi ig az egyet len 
ma gyar költő, akit is mert és el is -
mert Eu ró pa. 
     Ne ve költői név, a hu ma nis -
ták szo ká sá nak megfelelően fel -
vett la tin név (Ma gyar or szá gi  
Já nos); csa lá di ne ve, pon tos 
szü le té si he lye is bi zony ta lan. 
1434. au gusz tus 20-án szü le tett, 
fel té te le zé sek sze rint a dél vi dé -
ki Csezmicén. Anyai nagy báty ja, Vi téz Já nos 
nagy vá ra di püs pök 1447-től 1458-ig Itá li á -
ban ne vel tet te. Csak nem nyolc évig Guar i no 
da Ve ro na hí res fer rarai hu ma nis ta is ko lá já -
ban ta nult. Már ek kor, 15-16 éves ko rá ban 
költővé érett, mes  sze ma ga mö gött hagy va 
versel gető tár sa it, s hír ne vet szer zett ma gá -
nak Itá li á ban. Négy évig Padovában, Ve len -
ce egye te mi vá ro sá ban egy ház jo got ta nult, 
s meg sze rez te a dok to ri cí met. 

Fer rarai éve i ben csak 
úgy on tot ta a la tin nyel -
ven írt ver se ket: száz szám -
ra ír ta csip kelődő, ero ti kus 
epig ram má it (az ún. ró mai 
epig ram má kat Mar tialis – 
mar ciálisz – mo do rá ban). 
Meg ver sel te a sze lek, a hó -
na pok ver se nyét, s ki pró -
bál ta költői ere jét, írói 
becs vá gyát a na gyobb ter -
je del mű dic sőítő köl te -
mények ben (pane girikusz). 
Ezek kö zül szá munk ra is  
a leg ta nul sá go sabb az az 
1073 hexa m e ter ből ál ló 
köl te mény, mely ben fer -
rarai mes te ré nek, Guar i no 
da Ve ro ná nak (gvarínó; 
1374–1460) ál lí tott mél tó 
em lé ket. A há lás ta nít vány 

az el is me rés és a sze re tet ra jon gó hang ján  
ír ta ná rá ról. Első sor ban gö rögtu dá sá ért lel -
ke se dik: a gö rög nyelv és iro da lom el ter jesz -
té sét tart ja legfőbb ér de mé nek (Guar i no 
1403 és 1408 kö zött Kons tan ti ná poly ban  
ta nult), de erényeiről, becsü le tes sé gé ről,  
er köl csi tisz ta sá gá ról is ih le tett han gon szól. 
A vi lág min den tá já ról hoz zá özön lik a tu -
dás ra vá gyó if jú ság. Meg em lí ti köz tük ön -
ma gát is:

Janus Pan no ni us arc ké pe 
And rea Man teg na  
freskójának részlete  
(1457 körül) Chiesa degli  
Eremitani, Padova

■   En ge met is hoz zád hoza egy ke gyes is te ni vég zés 
       Zsen ge ko rom ban azon tá já ról Pan non iá nak, 
       Hol a Du ná ba ne vét s a vi zét el vesz te ni ké szül 
       És szeli den sze li át a kö vér szán tó kat a Drá va. 

      • 485–488; He ge dűs Ist ván for dí tá sa

      1458 nya rán tért vis  sza Ma gyar or szág ra 
an nak biz tos tu da tá ban, hogy nagy jövő vár 
rá. Re mé nyei meg ala po zot tak vol tak. Nagy -
báty ja az if jú ki rály, Má tyás min den ha tó kan -
cel lár ja lett, ő ma ga pe dig 1459-től pé csi püs -

pök, fe u dá lis nagy úr. Itt hon még sem érez te 
jól ma gát: szel le mi hon ta lan ság gyö tör te, s 
vis  sza-vis  sza vá gyott a mű vel tebb Itá li á ba. 
Má tyás ud va ra ek kor még nem volt az a fé -
nyes re ne szánsz ud var, ami lyen né a 70-es 
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évek ben vált, s Bu da szel le mi sze gény sé ge 
aka dá lyoz ta to váb bi ki bon ta ko zá sát. Társ ta -
lan sá gá nak több ször is han got adott. A ré gi 

ba rá tok, a fer rarai és padovai élet után vá gya -
koz va ír ta Gale ot to Marz ió nak (mar ció) men -
te ge tő zés ként gyön gébb ver sei mi att:

      Janus Pan no ni us la ti nul ír ta ver se it. A 15. 
szá za di Ma gyar or szá gon még nem volt fej lett 
vá ro si pol gár ság. A re ne szánsz kul tú ra, a hu -
ma nis ta vi lág né zet csak egy ma rok nyi ér tel -
mi sé gi, főleg tu dós főpa pi cso port hoz jut ha -
tott el, s ezek tag jai ki vá ló an tud tak la ti nul.  
A re ne szánsz mű velt ség iro dal mi ter mé kei 
csak a következő év szá zad ban ter jed nek el 
szé le sebb kör ben ma gyar nyel ven. 

■  Rég a la tin kör nyék la ti nab bá tet te a ver sem, 
         Barbár táj bar bár szó ra ka pat ja a szám. 
       Hozd ide Ver gi li ust: ha mi san fog szól ni a lant ja; 
         Vagy Ci ce rót: itt el né mul a nagy Ci ce ró.                                                                

      • Csor ba Győző for dí tá sa

     1465-ben még egy szer el jut ha tott sze re tett 
Itá li á já ba, szel le mi ha zá já ba. A pá pá hoz küld te 
a ki rály kö vet ként. Itt azon ban va la mi lyen po li -
ti kai hi bát kö ve tett el, s ettől kezd ve föl fe lé íve-
lő köz éle ti pá lyá ja meg tört, kegy vesz tett lett, 
éle te fél re sik lott. Mel lőzöttségét ne he zen vi sel -
te el, s belső vál sá gát sú lyos bo dó be teg sé ge is 
mé lyí tet te. A meg-meg úju ló tüdővérzések ko -
rai ha lá lát sej tet ték.➊ 
      Mi kor Má tyás a főnemességet kü lö nö sen 
ma gas adó ter hek kel súj tot ta, a költő nagy -
báty já val együtt a ki rály el len for dult, s egy 
ös  sze es kü vés szervező jeként me ne kül nie kel -
lett. Itá li á ba kí vánt el jut ni, de út köz ben Med -
ve vár ban (Zág ráb mel lett) ér te utol a ha lál 
1472. már ci us 27-én. 

Bú csú Vá rad tól ■ Janus Pan no ni us ko rai 
köl te mé nyei kö zül szép sé gé vel, gaz dag lí ra i -
sá gá val ki tű nik a Bú csú Vá rad tól (a for dí tó ál -
tal adott cím). 1451 ele jén Fer rarából va ká- 
 ci ó ra tért ha za, s sza bad sá ga egy ré szét 
Nagy vá ra don töl töt te. In nen hív ta nagy báty -
ja Bu dá ra, s va ló szí nű leg ez az al ka lom ih let -
te vers írás ra. Ez a bú csú vers❷ az első, ma -
gyar föl dön szü le tett hu ma nis ta re mek mű. 
Nem szok vá nyos is ko lai vers gya kor lat. Va ló -
di él mény áll mö göt te, ép pen ezért jó val ke -
vés bé ter he lik mi to ló gi ai uta lá sok: új sze rű, 
kön  nyed és ter mé sze tes. A bú csú zás min dig 
ös  sze tett ér zés: vis  sza tar tó, ked ves em lé kek 
és jövendő be li, vár ha tó él mé nyek, re mé nyek 
ke ve red nek az em be ri lé lek ben. Ez a ket -
tősség, el len té tes han gu lat jellemző a fi a tal 

po é ta köl te mé nyé re. Igen ha tá sos az az el -
len tét is, mely a zárt kom po zí ció és a lí rai én 
zak la tott, tü rel met len lel ki ál la po ta kö zött fe -
szül. 
      A vers egész fel épí té sét a külön böző mo -
tí vu mok és ér té kek szem ben ál lá sa ha tá roz za 
meg. Az első há rom vers szak fel vil lant ja a 
Nagy vá rad kör nyé ki té li tá jat mint a ha ma ro -

❷ A bú csú vers a nép- és mű köl té szet ben is gya ko -
ri lí rai mű faj. Té má ja a sze re tett sze mély től, kör -
nye zet től (la kó hely től, vi dék től, ha zá tól) va ló el -
vá lás. Ér zel mi tar tal ma leg több ször a fáj dal mas 
em lék idé zés, ös  sze füg gés ben az el tá vo zás oka i -
val (pl. szám űze tés, had ba vo nu lás, új ott hon, 
mun ka, meg él he tés ke re sé se). 

➊ „Ek kor írt ver se i ben, ame lyek ben csődbe ju tott éle- 
téről, tes ti-lel ki ele settségéről, halál félelméről s az 
em ber lét em ber te len ma gá nyá ról val lott, oly ma -
gas lat ra emel ke dett, aho vá emel ked ni csak nagy 
költőnek ada tik meg.”  

• Geréz di Rabán
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san sor ra kerülő, egyelőre csak el kép zelt, de 
már iz ga tot tan várt s a ref rén ál tal sür ge tett 
uta zás szín hely ét. Az utá na következő négy 
stró fa vis  sza kapcsol a je len be, vis  sza ve zet 
Nagy vá rad hoz, s a vá ros ma rasz ta ló ér té kei 
meg ne he zí tik a bú csú zást, a múlt ked ves em-
lékeitől va ló el sza ka dást. 
      Az első vers szak ban a mély hó, a fagy, az 
uta zást nehezítő tél a lírai én szo ron gá sát, fé -
lel mét ér zé kel te ti, de a té li útrakelés kel le -
met len sé gei  vel szem ben ott áll a meg hívás 
paran csa, s fel csat tan a ref rén sürge té se is. 
A má so dik és a har ma dik vers szak ban fel ol -
dó dik az uta zás tól vis sza-visszari a dó költő 
szo ron gó han gu la ta. A ke mény fagy itt már 
nem aka dá lya, ellenkező leg: elő se gí tő je,  
a gyors re pülést biz to sí tó fel té te le az uta zás -

nak. A fel ol dó dás el len té tes, egy más nak üt-
köző mo tí vu mok so rá ban je le nik meg (fo lyó, 
in go vány – meg der medt ha bok; csó nak – re-
pülő szán; nyár – tél). A ko ráb bi fé lel met vi -
dám ele ven ség, de rű, re mény ke dés vált ja fel, 
s a ref rén csak fo koz za ezt az ér zel mi tar tal -
mat. 
      S ami kor a lé lek már be le rin gat ta ma gát  
a gyors vág ta tás re pü lést idéző il lú zi ó já ba,  
a to váb bi vers szak ok ban meg je len nek a vá -
ros vis  sza hú zó, az el vá lást meg ne hezítő ér té -
kei: a Vá rad kör nyé ki gyógy for rá sok, Vi téz Já -
nos hu ma nis ta könyv tá ra a „drá ga ré gi ek” 
mű vei vel, a hí res ki rály szob rok s vé gül Vá rad 
pat ró nu sa, Szent Lász ló, a hős lo vag király.➊ 
Ezek ben a stró fák ban a ref rén is métlődő útra 
hívása szem ben áll a ko ráb bi él mé nye it  
idéző, ezek től ne he zen el vá ló lí rai hős emlé-
kező lel ki ál la po tá val. A múlt vis  sza sí rá sa s a 
jövő re mé nyei kö zött fel erősödik a je len szo -
mo rú sá ga, bo ron gós mé la bú ja. Az utol só so -
rok ban az in du lást to vább már nem ha lo gat -
ha tó költő kö nyör gé se szó lal meg: Szent 
Lász ló párt fo gó se gít sé gét ké ri az uta zás 
alatt. Ez a végső fo hász, segély kérő ima  
vis  sza kap csol a ver set in dí tó szo ron gó ér zé -
sek hez. 

A köl te mény utol só stró fá ja egy kö zép ko ri  
le gen dá ra utal. E sze rint mi kor a szé ke lyek 
élet -ha lál  har cot vív tak a ta tá rok kal, egy ha -
tal mas alak je lent meg köz tük ke zé ben csa ta -
bárd dal, s el dön töt te a küz del met a ma gya -
rok ja vá ra. Utá na Lász ló ki rály be bal zsa- 
 mo zott tes tét ve rej ték ben fü röd ve ta lál ták 
ko por só já ban, a nagy vá ra di szé kes egy ház -
ban.

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

➊  Az ún. „szent ki rá lyok nak”, Szent Ist ván nak, 
Szent Im re her ceg nek és Szent Lász ló nak 
aran  nyal be vont, ko ra re ne szánsz jel le gű 
bronz szob ra köz vet le nül a szé kes egy ház 
előtt ál lott. E szob ro kat a 14. szá zad két leg ki -
vá lóbb ma gyar mű vé sze, a Ko lozs vá ri test vé -
rek ké szí tet ték 1370–1390 kö zött.
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poeta doc tus (doktusz): 
tu dós költő

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

Mandulafa  
virágzása

Pannónia dicsérete ■ A cím és a versszöveg látszólag ellentétben áll-
nak egymással. A cím alapján az olvasóban keletkezett elvárás: a vers a 
hazát dicsőítő epigramma. A versszöveg ennek ellentmond: a „Szelle-
mem egyre dicsőbb, általa híres e föld!” zárósor a költői öntudat pentame-
tere. Az epigramma idő- és értékszembesítésre, illetve Itália és Pannónia 
ellentétére épül. „Eddig” és „most”, az időhatározók Magyarország kul-
turális 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 egyenran-
gúvá – a költészetével. Szülőföld, költészet és költői öntudat a versben 
elválaszthatatlanul kapcsolódik össze. 
 
Egy du nán tú li man du la fá ról ■ Éle té nek ki -
sik lá sát, tra gé di á ját fog lal ja ös  sze az 1466 már ci u -
sá ban Pé csett írt, Egy du nán tú li man du la fá ról cí mű 
köl te mény. Ez epi g ram ma for má ba sű rí tett 
elé gia. 

 

A re ne szánsz ko ri elé gia nem azo nos az 
ógö rög mű faj jal. Az el ne ve zést az új ko ri  
eu ró pai iro da lom ban csak olyan köl te mény -
re al kal maz ták, amely csen des szo mo rú sá -
got, bá na tot, fáj dal mat fe je zett ki. 

FELADAT
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1.    Az Egy dunántúli mandulafáról című vers ala po sabb meg ér té se ér de ké ben ol vas suk el 

Geréz di Rabán irodalomtörténész ma gya rá za tát! 
 

      „A vers ap ro pó ja, kül ső ih le tő je egy meg le pő, szo kat lan ter mé sze ti tü ne mény: a Me csek déli lej -
tő jén, tán a pé csi püs pö ki kert ben, tél ide jén vi rág ba bo rult man du la fa. A nem min den na pi lát -
vány meg ra gad ja a köl tőt, a fács ka friss, üde szép sé ge s a re mény te len vi rág bon tás meg hök ken -
tő me ré sz sé ge szí ven üti. Nyom ban ma gá ra, sa ját sor sá ra gon dol. A lá tot tat jel kép nek érzi:  
ő, igen, ő ez a du nán tú li man du la fa. Ko rán nyi tott ki, vi rá gai a pan non tél ben ha lál ra van nak 
ítél ve… Ez a köz vet le nül ki nem mon dott mon da ni va ló az epig  ram ma tu laj don kép pe ni, bel ső 
ih le tő je. 

        Egy hu ma nis ta po é tá nak mind ez még ke vés. Hogy vér be li tu dós po é ma szü les sék, a külső és belső 
va ló ság él mény mel lé tár sul har ma dik nak az an tik vi tás, a vers szőttesébe gaz da gon szőve a mi -
to ló gia arany szá la it. S az an tik vi tás bű vö le té ben a me cse ki man du la fács ka a Hes peridák kert jé -
nek le gen dás arany al mát termő fá já vá szé pül. S ilyet nem lá tott hősi ’Ulysses (ulis szesz) se Alki -
noosz szi ge tén’ – hall juk a Ho mé roszt for dí tó költő ol vas mány em lé ke it. S vé gül mi más le het ne, 
mint az ovi di u si mi to lo gi kus Phyl lis (fil lisz), a mon da szo mo rú sor sú ki rály lá nya, ki bá na tá ban, 
mi vel je gye sét, Demophoónt (demo foón) re mény te le nül, hi á ba vár ta, ön gyil kos lett, s a ke gyes 
is te nek man du la fá vá vál toz tat ták. Az egy ko rú értő ol va só leg ér zé ke nyeb ben épp er re a tu dós le -
le mény re re zo nált, ezen mér ve le a poeta doc tus nagy sze rű ség ét, il let ve si lány sá gát. 

        A lá tott va ló ság, a mö gé je sű rí tett jel ké pi ség s a ve lük együtt lélegző an tik vi tás, mi to ló giai pél dá -
zat hu ma nis ta »szen thárom sá ga« fel bont ha tat lan egy ség be ötvöződik, ma gas költői, mű vé szi 
fe szült sé get te remt. A vers azért tud ja oly meg ka pó erőv el, oly in ten zí ven su gá roz ni má ig a bu -
kott, be teg em ber, a fe u dá lis Ma gyar or szág ra ko rán ér ke zett reneszán sz-költő tra gé di á ját.”  

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 maradvá-
nyainak tartják, hiszen a csontvázat a főoltár alatti területen találták, ahova elsősorban az egy-
házmegye elöljárói kerültek. Az előkerült koponya alapján a legmodernebb technika 
segítségével arcrekonstrukció készült, így a ránk maradt kevés Janus-ábrázolás egy újabb vi-
zuális benyomással gazdagodhatott. Nézz utána digitális felületen az arcrekonstrukció nyo-
mán készült portrénak!

FELADATOK
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A HUMANISTA IRODALOM EPIKÁJA 
 
Giovanni Boc cac cio 

Giovanni Boc cac cio (dzsovanni 
bokaccsó; 1313–1375), a 14. szá -
za di itá li ai hu ma niz mus kiemel-
kedő író ja és tu dó sa is fi ren zei 
volt, akár csak Dan te és Pet rar ca. 
Ap ja – az egy ko ri certaldói (cser-
taldó) kis bir to kos – mint az egyik 
fi ren zei bank ház ügy nö ke Pá rizs -
ban is mer  ke dett meg egy va -
gyon ta lan fran cia öz veg  gyel,  
s tőle szü le tett tör vény te len gyer -
mek ként Boc cac cio, va ló szí nű leg 
már Fi ren zé ben. Életéről keveset tudunk:  
Ná poly ban ta nult, s köz ben egy gaz dag keres-
kedő fe le sé gé nek lett if jú szeretője, de Fiam-
metta – így ne vez te ked ve sét írá sa i ban – ha -
ma ro san el hagy ta. 

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

Ap ja ha lá la (1349) után – de 
ta lán már 1348-ban – vis  sza tért 
Fi ren zé be. 1348 és 1353 kö zött 
ír ta leg fon to sabb, az utó kor cso -
dá la tát ki vál tó mű vét, a De ka me -
ront. Jó ba rát ja volt a ná la alig 
idősebb Pet rar cá nak: le ve le zé -
sük tanúskodik erről.  

Éle te utol só húsz évét hu ma -
nis ta ta nul má nya i nak szen tel te. Ő fe dez te fel 
a kitűnő la tin tör té net író, Ta ci tus (?55–?118) 
mű veit. Tu dós mun ká it la ti nul ír ta, s ezek re 
volt a leg büsz kébb. Írt 16 al le go ri kus eklo gát 
(Bu ko li kus ének), két mo ra li zá ló élet rajz gyűj te -
ményt (Hí res fér fi ak kal tör tént dol gok ról; Je les 
as  szo nyok ról), ér te ke zést a klas  szi kus írók nál 
előforduló föld raj zi nevekről s egy nagy mé -
re tű mi to ló gi ai ma gya rá zat gyűj te ményt  
(A po gány is te nek szár ma zá sá ról).➊ 
      Sze gé nyen, anya gi gon dok közt élt Certal-
dóban és Fi ren zé ben. Jellemző, hogy Pet rar -
ca 50 ara nyat ha gyott Boc cac ci ó ra vég ren de -
let ében az zal a meg kö tés sel, hogy bun dát 
ve gyen raj ta. Nem sok kal él te túl nagy ba rát -
ját: Certaldóban halt meg ősi há zá ban 1375. 
de cem ber 21-én. 
 
 

A mű magyar kiadásának címlapja, 
1979.

 
➊ 1373-ban Fi ren ze vá ro sa fel kér te, hogy tart -

son nyil vá nos előadásokat Dan te Com me diá -
já ról, de ezekből be teg sé ge mi att csak né- 
 há nyat tu dott meg tar ta ni. A Dan te-ku ta tás 
szem pont já ból alapvető fon tos sá gú az ál ta la 
írt Dan te-élet rajz.
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De ka me ron 
 
A De ka me ron (1348–1353) száz no vel lát tar tal ma zó gyűj te mény.➊ 
Boc cac cio mű fa ja a ter mé sze tes ség, a va ló ság köz vet len vis  sza adá sá nak 
lát sza tát kel ti (min dig va ló sá gos hall ga tó ság nak me sél va la ki),  
s gon do san előkészíti a for du ló pon tot. Az el be szé lé sek so ro za tát kü lön 
no vel la ve ze ti be és zár ja le, s ez ke ret be fog lal ja az egész mű vet. Az 

egyes no vel lák kö zött rö vi debb-hos  szabb összekö-
tő szö ve gek – oly kor újabb tör té ne tek ta lál ha tók. 

A De ka me ron ban a sze rel mi-ero ti kus és az iro -
ni kus-sza ti ri kus no vel lák ural kod nak. Boc cac cio 
jó ked vű hu mor ral mu tat ja be ko ra vi lá gát, sa já tos 
er köl cse it. A kö zép kort már-már múlt nak te kin ti, 
s a re ne szánsz em ber sze mé vel néz ve mu lat sá gos -
nak tart ja fur csa szo ká sa it, in téz mé nye it. Hu ma -
nis ta írói vi lág kép ének kö zép pont já ban a föl di élet 
mi nél öröm te libb, mi nél ész  sze rűbb ki hasz ná lá sa 
áll. Ebből a vi lág ból már hi ány zik a po kol tól va ló 
fé le lem tu da ta, a „bű nök” más meg íté lés alá es -
nek, mint például Dan té nál. A sze re lem a no vel -
lák ban ősz inte, sza bad, a ko ráb bi kö tött sé ge ket 
nem tűrő és nem ismerő ér ze lem mé, a bol dog ság 
for rá sá vá vá lik. Az elbes zélő jó kat ka cag a vén, ba -
bo nás, egy ügyű fér jek ro vá sá ra. A há zas fe lek hűt -
len sé ge, a há zas ság tö rés nem há bo rít ja fel, ha ez 
ér dek há zas sá got, nem sze rel men ala pu ló vi szonyt 
sza kít szét. Nem tisz te li a ko los to rok la kó it sem: 
az em be ri ter mé szet ben nük is dia dal mas ko dik,  
s ta lán ők vá gya koz nak leg mo hób ban a tes ti örö -
mök re. 

    Több mu lat sá gos, ízes tör té ne té nek főhőse az egy ügyű vá ro si fi gu ra, 
Calan dri no (kalan drinó), aki vel ka vi csot sze det nek lát ha tat lan ná tevő va-
rázskő gya nánt, aki vel el hi te tik, hogy ál la po tos, és gye re ket fog szül ni, 
s aki vel min den fé le bi tang sá got mű vel a két tré fa csi ná ló festő, Bruno és 
Buf fal mac co (buf fál mákkó). A leg több no vel la vá ro si -pol gá ri kör nye zet -
ben ját szó dik: meg je len nek a csa la fin ta, agya fúrt kereskedők, a pó rul járt 
jo gá szok, a fe lül te tett, be kép zelt, szi po lyo zó or vo sok, s ott van nak a sze -
gény, ba bo nás cer taldói (cser taldó) pa rasz tok is, aki ket ugyan csak rá sze -
dett a vö rös ha jú, ap ró, ra vasz ba rát, Frater Cipol la (csipol la). 
    Boc cac cio el íté li a fös vény sé get, a kap zsi sá got, az ön cé lú gaz dag sá got. 
Sze rin te a va gyon nak az éle tet kell szol gál nia. Sok ra be csü li a friss ész já -
rást, a fur fan gos okos sá got, a ter mé sze tes ügyes sé get. Hősei gyak ran  
ne héz helyzetből sza ba dul nak meg egy- e gy ta lá ló szó val, tré fás öt let tel. 
 

➊  A De ka me ron ke re te a következő: az 1348-
as pes tis jár vány ide jén hét if jú hölgy és há -
rom fi a tal em ber ta lál ko zott a fi ren zei Santa 
(szan ta) Maria No vel la temp lom ban. Úgy 
dön töt tek, hogy el me ne kül nek a vá ros ból 
a jár vány ha lál elől egy vi dé ki vil lá ba, s ott 
szó ra ko zá sa i kat ér de kes tör té ne tek el be -
szé lé sé vel fog ják vál to gat ni. Tíz nap alatt a 
tíz résztvevő mind egyi ke na pon ta egy- e gy 
tör té ne tet me sél el az ar ra a nap ra meg vá -
lasz tott „ki rály nak” vagy „kirá lynőnek” a 
ve ze té se alatt és uta sí tá sa sze rint. A na -
pon ta el mon dott 10-10 no vel la egy- e gy 
meg ha tá ro zott, előre meg adott té ma kö ré 
cso por to sul.

de ka me ron: „tíz nap” 

Az olasz no vel la szó „új don sá got” je lent, ér de -
kes hírt, kü lö nös tör té ne tet. A no vel la olyan kis -
epi kai mű faj, mely rend sze rint egyet len rö vid , 
de na gyon jellemző ese ményt mond el. A tör -
té net gyak ran hoz sors for du la tot ke vés és csak 
egy-két lé nye ges vo nás sal jel lem zett hőse szá -
má ra.
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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. Há-
romszoros 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 szó-
rakoztatás 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 Melkize-
dek, az uzsorás zsidó.  

Maga a történet is kettős, hiszen Melkizedek és a Szaladin konflik-
tusát 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 kicsi -
karni. 

„Derék ember, sokaktól hallottam már, hogy igen bölcs ember vagy s fölöt-
tébb világosan ítélsz Istennek dolgaiban; annak okáért igen kívánnám megtud-
ni 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 első-
szülöttség jelvénye, vagy az a fiú kapja, aki méltó arra, hogy a nemzet-

Hans Schäufelein  
German: Illusztrációk  
a Dekameronból  
(1534 előtt) 
Metropolitan Museum  
of Art, New York
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ség  apja, vezetője legyen. Tehát több vagy jobb a többinél. Az apa a há-
rom fia között nem tudott és nem akart különbséget tenni, így elké-
szíttette 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 cselek-
mény 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 fölülemel-
kedett fukarságán.

Alexandre Cabanel:  
Firenzei költő (1861) 
Metropolitan Museum  
of Art, New York

 

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! Ké-
szítsd el a mű cselekményvázlatát! Értelmezd, hogy a mű váratlan fordulata megváltoztatta-
e a szereplők jellemét!

FELADATOK
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szövegösszefüggés (kontextus)  
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táltos 38, 40, 42, 43, 44, 46 
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221 
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theszisz 95 
toposz 68, 100 
totemizmus 39 
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Újszövetség 146, 158, 167, 169 
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Ü, Ű 
ütem 185 

antikizáló ~ 185 
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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 

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 
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4. századi szobrának Kr. u. 1. századi másolata  
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rend, 1756–1757 (Rijksmuseum, Amszterdam) 
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palotájából, Kr. e. 883–859 körül (Metropolitan 
Museum of Art, New York) 

69. oldal Pallasz Athéné szobrának római márványmá-
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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 Nau szi -
kaával, 1630–1640 körül (Rijksmuseum, Amszter -
dam) 

86. oldal Odüsszeusz elmenekül a küklópsz barlangjá-
ból. 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 összezúz-
zák 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) 

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 (Rijks -
museum, Amszterdam) 

94. oldal Nikon festő: Vörösalakos léküthosz Apolló áb-
rázolásával, Kr. e. 460–450 (Metropolitan Museum 
of Art, New York) 

97. oldal Vörösalakos amfora kitharán játszó férfi ábrá-
zolásával, 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 Dél-
Itáliából Dionüszosz kísérőinek ábrázolásával, Kr. e. 
390–380 (Cleveland Museum of Art, Cleveland) 

106. oldal Maszkot viselő színész terrakottaszobrocská-
ja, 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 halottsi-
ratás ábrázolásával, Kr. e. 520–510 (Metropolitan 
Museum of Art, New York) 

117. oldal Vörösalakos külix (ivóedény) harcos ábrázo-
lásával, 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 Polü- 
neikész 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) 
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132. oldal Vergilius két múzsával. Mozaik Vergilius had-
rumetumi 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) 

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 törté-
netének 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, 
Amszter dam) 

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, Washing ton) 

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 (Rijks -
museum, 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 kö-
rül (Rijksmuseum, Amszterdam) 

156. oldal A zsoltárszerző Dávid király. Iniciálé egy 
1430–1450 körüli itáliai zsoltároskönyvből (Cleve -
land 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 (Szép -
művészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria, 
Buda pest) 

163. oldal Rembrandt Harmenszoon van Rijn: Az irgal-
mas samaritánus, 1633 (Rijksmuseum, Amszterdam) 

164. oldal Rembrandt Harmenszoon van Rijn: A tékoz-
ló fiú hazatérése (1636) (Rijksmuseum, Amszter -
dam) 

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 jelene-
teivel, 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 Trapezuntius-
kódexből, 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 kö-
rül (Cleveland Museum of Art, Cleveland) 

182. oldal A Halotti beszéd (Országos Széchényi Könyv -
tár, Budapest) 

182. oldal Willem Vrelant: Halotti mise, 1460 körül  
(J. Paul Getty Museum, Los Angeles) 
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185. oldal Krisztus siratása (Pietá). Német alabástrom-
szobor, 15. század eleje (Metropolitan Museum of 
Art, New York) 

186. oldal Az Ómagyar Mária-siralom a Leuveni kódex-
ben (Országos Széchényi Könyvtár, Budapest) 

187. oldal Lovag és hölgye. Miniatúra a Manesse-kó-
dexből, 14. század, Universitätsbibliothek, Heidel -
berg 

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

191. oldal Walther von der Vogelweide. Miniatúra a 
Manesse-kódexből, 14. század (Universi täts biblio -
thek, Heidelberg) 

193. oldal Firenzei festő: Dante allegorikus portréja,  
16. század vége (National Gallery of Art, Wa -
shington) 

194. oldal Dante és Vergilius. Iniciálé egy itáliai kódex-
ből, 1440-es évek (The British Library, London) 

195. oldal Dante és Beatrice. Miniatúra egy itáliai kó-
dexből, 1440-es évek (The British Library, London) 

196. oldal Dante az erdőben és találkozása Ver -
giliusszal. 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 tanácsa-
dókkal; 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 soro-
zatból, 1522–1526 (Rijksmuseum, Amszterdam) 

206. oldal Michael Wolgemut műhelye: Haláltánc, 1493 
(Rijksmuseum, Amszterdam) 

207. oldal Ifj. Hans Holbein: A hölgy. A Haláltánc soro-
zatból, 1522–1526 (Cleveland Museum of Art, 
Cleve land) 

209. oldal Ifj. Hans Holbein: A gazdag ember. A Halál -
tánc sorozatból, 1522–1526 (Cleveland Museum of 
Art, Cleveland) 

210. oldal Ifj. Hans Holbein: A püspök. A Haláltánc soro-
zatból, 1522–1526 (Cleveland Museum of Art, Cle -
veland) 

211. oldal Sandro Botticelli: Ifjú képmása, 1482–1485 
körül (National Gallery of Art, Washington) 

215. oldal Sandro Botticelli: Vénusz születése, 1485 kö-
rül (Galleria degli Uffizi, Firenze) 

215. oldal Leonardo da Vinci: Mona Lisa, 1503–1506 kö-
rül (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 kó-
dexben (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 1491–1492-
es 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 Deka me -
ronból, 1534 előtt (Metropolitan Museum of Art, 
New York) 

228. oldal Alexandre Cabanel: Firenzei költő, 1861 
(Metro politan Museum of Art, New York) 
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