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BEVEZETŐ 

Tanári kézikönyvünk az Irodalom 9. és 10. évfolyamos újgenerációs tankönyvek tanításához 

kíván segítséget nyújtani. A tankönyvek egy átfogó fejlesztés részei, követik a felső tagozat 

könyveit, illetve megelőzik a 11. és 12. évfolyamos gimnáziumi tankönyveket. Módszertani 

elképzeléseikben, a tananyag megközelítésében, a diákokhoz való közelségben sok 

szempontból kapcsolódnak egymáshoz. 

Kölcsey Ferenc, a magyar romantika egyik legműveltebb alakja, akiben pedagógusvér 

is csörgedezett, a gyámfiához írt Parainesis című művében – ami a jelen kézikönyvben tárgyalt 

tizedikes irodalomtankönyv egyik legfontosabb szemelvénye – így határozza meg egy ma is 

korszerű nevelési kódex szentháromságát: 

Törekedjél ismeretekre! De ismeretekre, melyek ítélet s ízlés által vezéreltetnek.  

E vezérlet híjával sok ismeret birtokába juthatsz ugyan, hanem ismereteid hasonlók lesznek a 

szertelen sűrű vetéshez, mely gazdag növésű szálakat hoz mag nélkül. Ítélet által rendbe 

szedett s keresztülgondolt ismeret ver mély gyökeret, s őriz meg a felűlegességtől; ízlés pedig 

adja azon kellemetes színt, mi nélkül a tudomány setét és zordon: mint a cellájába zárkózott 

remetének erkölcse. 

Korunk sok ismeretet kíván, s ez jó oldalai közé tartozik; de sok ismeret után kapkodás 

könnyen oda viszen, hogy címmel és színnel elégedjünk meg; s e hibára hajlás a kor rossz 

oldalai közt talán legrosszabb. 

Aligha választhatnánk más fogalmakat, értékeket az irodalomtanítás filozófiai 

megalapozása, célkijelölése végett, mint: ismeret – ítélet – ízlés. Ebben a szellemben készültek 

az újgenerációs tankönyvek. A kézikönyvvel a tankönyvek használatához, az élményszerű 

tanításhoz szeretnénk segítséget nyújtani. Ez a segédlet követi a tankönyv szerkezetét, illetve 

betekintést enged a fejlesztés módszertani, diszciplináris elveibe, elképzeléseibe, hogy 

könnyebben lehessen használni a tanításban, az órákon. 
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I. AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSI CÉLJAINAK MEGVALÓSULÁSA 

I.1. Korszerű műveltségkép közvetítése 

Az irodalomtankönyvnek egyszerre kell szólnia az irodalomról – sőt elsősorban annak kell a 

középpontban maradnia – és működni az irodalomtudomány alapfokon megírt 

összefoglalásaként is, a szépirodalom legfontosabb műveinek, alkotóinak és korszakainak 

áttekintéseként a középiskolás korosztály számára. 

A tankönyv – beszéljünk akár a 9. vagy 10. osztályos könyvről – képi anyagával 

reprezentálja az adott korszakok irodalmának háttereként más művészeti ágak teljesítményét, 

törekvéseit is. A digitalizáció eszközrendszerével élve bővíti a szaktanár lehetőségeit, olyan 

alkalmazásokat, elérhetőségeket ajánl vagy csatol, amelyekkel a korszerű műveltség korszerű 

módon közvetíthető. A diák valóságos és maradandó élményeket szerezhet a világ- és magyar 

irodalommal való megismerkedése révén – a művészi élmény maga az irodalom: a dráma, 

amit a színházban lát, a széppróza, amit olvas, a vers, amit hall. A tankönyv, a tananyag, 

bármiféle segédlet csak eszköz, aminek ezt a célt kell szolgálnia. A filmes adaptációnak nem 

szabad sem a diák felkészülése során (kötelező olvasmányok), sem a tanulmányai közben 

helyettesítenie, kiváltképp kiszorítania (feleslegessé téve) magát a szépirodalmi művet. 

Az újgenerációs tankönyvek megtartják a hagyományos szétválasztás elvét; a diák jobb 

kezében legyen maga a szépirodalom, a cél, a baljában pedig a szakirodalom, a taneszköz. A 

tankönyv csak annyira jó, amennyire az hasznára válik a diáknak. S ebben legnagyobb része a 

szaktanárnak lehet, jóval több, mint maguknak a tankönyvíróknak, fejlesztőknek. 

A tankönyv arra törekszik, hogy a tanórán minden diák valódi élményeket szerezzen. 

Amit Shakespeare-ről tanul, annak elsődleges célja, hogy bemenjen a színházba, ha tőle 

játszanak darabot, ha Petőfi-verset elemez, annak legfőbb értelme, hogy nyitott füllel és 

lélekkel figyeljen, ha egy másik Petőfi-verset hall. A klasszikusokat azért kell ismernie, hogy 

felébressze a lelkét, hogy felnyissa a szemét arra a szépségre, amit a komolyzene, a néptánc, 

egy kép a falon vagy egy emberléptékű épület látványa ad. Hogy környezetét széppé tegye, 

hogy emberi szava legyen másokhoz. Ennek egyik eszköze az is, hogy a kortárs irodalom 

folyamatos jelenléte is jellemzi a tankönyvet. 

Az irodalom ugyanakkor más, mint a többi művészeti ág: a nyelv az anyaga, abból 

táplálkozik. Ez pedig ugyanaz a nyelv, amin a diák felel érettségin, amivel kommunikál 

napközben. De ez a nyelv az ő identitása is, név, amin szólítják, ami hozzá tartozik; a Himnusz 

és a Szózat nyelve – éppen ez a tananyag a tizedikes irodalomtankönyvben.  

Nem lehet megfeledkezni a kortárs irodalomtörténészektől beválogatott elemzésekről 

a nagy klasszikus művek interpretációinak változását, fejlődését tekintve. 

Mindazonáltal a tankönyv szemelvényei kielégítik a fejlesztési célt: Ismeretek nyújtása 

arról, miként is formálódik a tudás egy-egy tudományterületen, s hogy milyen módon valósul 

meg a tudományos ismeretek felhasználása a mindennapi életben. 
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I.2. Tanuló- és tanulásközpontú tananyag-feldolgozás 

I.2.1. Tanulóközpontúság 

A tanulóközpontú oktatás modellje címszavakban:  

RÁHANGOLÓDÁS – JELENTÉSTULAJDONÍTÁS – REFLEKTÁLÁS – az OFI újgenerációs tankönyvi 

koncepciója, e szerint építkezik az irodalomtankönyv is.  

Minden lecke azonos struktúra – a fenti modell – szerint épül fel. Ez alól csak a műértelmező 

fejezetek jelentenek kivételt. 

A tanuló először a ráhangolódást célzó feladatban kapcsolatot teremt előzetes 

tudásával, más forrásból szerzett ismereteivel. Ennek a feladatrésznek általában van egy 

felvezető gondolatsora, ami a legtöbb esetben explicit módon jelzi a ráhangolódás célját, sok 

esetben maga is a korábbi tudást rendszerezi. Majd ebből kiindulva – sohasem maga a 

főszöveg tárgya felé közelítve – a diák véleményét mozgósítja, nem kifejezetten az irodalmi 

tárgyról, hanem olyasmiről, ami a tanulók mindennapi életének szerves része.  

Ezt szinte minden esetben értelmezi a tanári kézikönyv, hiszen fontossága a modell és 

a struktúra miatt kiemelkedő. A reflexiók, olykor kritikus megjegyzések célja, hogy a szaktanár 

gondolja végig a feladatelem beépítésének előnyeit, várható hasznát és hátrányait, 

problémáit. 

Az ún. főszöveggel szemben elvárt követelmény, hogy jól érthető és könnyen 

felidézhető struktúrákba rendezze az új tartalmakat. Ennek igyekszik megfelelni azzal, hogy 

mindig bekezdésekre tagolódik; azoknak minden esetben van címük, még a 

műértelmezésekhez választott irodalomtörténészi értékelések esetében is. A bekezdésekben 

kiemelt kulcsfogalmak vannak, melyeknek a definíciója is megtalálható a könyvben. Ezeket a 

bekezdéseket a tanári kézikönyv abból a szempontból tekinti át, hogy mennyiben elégítik ki az 

elvárásokat az ismeretek tekintetében, mennyiben logikus a gondolatmenetük, milyen 

összefüggésekre világítanak rá, és milyen kiegészítéssel kell a szaktanárnak a rövid szövegeket 

élményszerűvé, világosabbá, érdekesebbé tennie. 

Minden lecke második tankönyvi oldalán szerepel a Vitassuk meg! elnevezésű 

feladatelem, aminek mindig van egy bázisszövege, legtöbbször a tárgyalt korszak, pályakép, 

szerző vagy műve kapcsán, ami lehetőséget biztosít a diákoknak az önálló reflektálásra. Ez a 

rész alkalmat ad a tanultak kiterjesztésére, új kontextusokban való alkalmazására is. Itt kerül 

előtérbe a szöveg, a tanultak gyakorlati felhasználása (1. pedagóguskompetencia 8. indikátor 

– Tanítványait önálló gondolkodásra, a tanultak alkalmazására neveli). Ez konkrétan és 

aktuálisan a tananyag részévé tett szemelvények olvasását és az azokhoz kapcsolt feladatok 

megoldását jelenti Irány a szöveg! címmel. A szövegértési, szövegértelmezési feladatok a 

legritkább esetben kérik vissza, mintegy reprodukálva a főszöveg absztrakt formában 

megfogalmazott ismeretek puszta alkalmazását. Többnyire kreatívabbak, közelebb jutnak a 

szépirodalmi szövegek struktúrájához, motívumrendszeréhez, a versszövegek ritmikájához, a 

metaforakincs részletesebb feltárásához stb.  
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Minden lecke utolsó, elhagyhatatlan eleme a szövegalkotás: érvelés, értelmezés, 

összehasonlítás; általában az első kettő gazdag variációja. Az érvelés – mint a középszintű 

érettségi írásbeli típusfeladata – átkerült a gyakorlati írásbeliség választható feladataként az 

első feladatrészbe. Viszont azzal a 8-10 sorral maximálisan kielégíthető, amit a fejlesztők 

ebben a szövegalkotási feladattípusban elvárnak. 

Ez a feladatrész minden esetben a kortárs irodalom, ritkább esetben a film vagy a 

populáris zene felé távolodik el. 

Maga a feladat rendszerint meglehetősen összetett, ezért most egyet hadd idézzünk – 

a kilencedikes tankönyvből: 

Janus Pannonius úgy érezhette, Itáliában a kultúra centrumába jutott, hazatérve 

viszont civilizálatlan, barbár pusztaságba került. De miről is ismerszik meg a centrum és a 

periféria? A nagyvárosok nyüzsgéséről? A fejlett iparról? A másik oldal meg az alacsony 

népsűrűségről? 

Spiró György novellája olyan turistákat állít elénk, akik váratlanul egy egészen 

periférikus és elhagyatott vidékre kerülnek. Olvasd el a novellát (Kísértetváros kapujában), 

talán segíteni fog abban, hogy pontosabban megfogalmazhassuk, mitől is lesz egy hely 

periférikus.  

Majd írj 8-10 mondatos értelmező esszét ezzel a címmel: Igazi találkozások nélkül! 

Írásodban vedd figyelembe ezeket a szempontokat is: – miért nem jön létre az igazi, 

érdemi találkozás? – miért lehet kulcsszó a találkozás a periféria értelmezésében is? – mi a 

kihagyásos szerkezetek szerepe a történetben? – milyen értékrend rajzolódik ki a főszereplő 

szavaiból? 

Az első mondat világosan összefoglalja, s egyben kiemeli a tananyag lényegét. Ennyi a 

feladat vonatkozása a lecke tárgyára. A következő mondat már általános fogalmakat állít 

szembe: centrum és periféria. A diák nem tudja, viszont a szaktanár igen, hogy ezek a modern 

kor hívószavai, nem egyszerűen csak ellentétes értelműek, de ezt a jelentést a kontextus 

egyértelművé is teszi: nagyvárosok, fejlett ipar – alacsony népsűrűség. A diák mai élménye, 

tapasztalata.  

Az absztrakt fogalmi antinómiához kortárs szerző művét kapcsolja, nemcsak a kortársi 

jelleg, hanem a szépirodalmi szöveg tárgya miatt, amit a cím, valamint a felvezető értelmező 

félmondat is sugall. 

A feladat első eleme ezt a művet elolvasni. (Benne van a szöveggyűjteményben.) 

A feladat fő eleme: szövegalkotás, aminek a tárgya, a terjedelme és a címe is adva van. 

A feladat harmadik – legfontosabb – eleme, hogy a 8-10 mondatnak ki kell térnie a 

megadott szempontokra is, szám szerint négyre. 

Persze minden azon áll vagy bukik, hogy a kortárs mű mennyire ragadja meg a diák 

fantáziáját, mit tud vele kezdeni az adott ismeretek szűk körén belül, illetve hogy mennyire 

tudja a gondolatait – nem a véleményét! – az adott terjedelmi keretek közé szorítani. 
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I.2.2. A tanulókban rejlő különböző típusú tehetség és kreativitás 

Már a fentebb pontosan idézett feladat – és a többi hozzá hasonló is – érintett abban a 

fejlesztési célkitűzésben, amit a jelen pontban értékelni kell: egyéni bánásmód, tehetség, 

kreativitás. 

Kompetenciafejlesztés: íráskészség, műértelmezés. 

A továbbiakban egy témakört – A reneszánsz irodalmát – vizsgáljuk meg 

részletesebben. Mennyiben teljesült az a cél, amit a koncepció így fogalmazott meg: A 

tankönyveknek alkalmat kell adniuk arra, hogy a tanulás során a diákok ne csak a nyelvi és a 

logikai intelligenciájukat használhassák. Legyen mód a többi intelligenciaterület kreatív 

használatára is: pl. rajzolás, versírás, dramatizált történetek eljátszása. 

A leggazdagabb példatár az érzelmi intelligencia területéről származik, azt mozgósítja 

és fejleszti, azon keresztül motivál, teszi az ismeretet saját tudássá: 

 A Petrarca-szonettek kapcsán a Daloskönyv szerelmi ciklusát helyezi sajátos 

megvilágításba. Az érvelési szövegalkotási feladat, aminek elgondolkodtató a 

kérdésfeltevése: Miért a férfiak uralják a klasszikus irodalmat? Ugyanakkor kapcsolódik az 

irodalmi tananyaghoz: Petrarca szonettjei szerelmi vallomások: vallomások a nőhöz, 

vallomások a nőről. De vajon mit gondol és mit érez a szerelmes nő? Erről sokkal ritkábban 

olvashatunk. 

 Janus Pannonius és a veronai Guarinó, a Mester viszonyát érintő epigrammáját idézi a 

Vitassuk meg! feladat. A kérdése: Janus Pannonius szemlátomást közvetlen viszonyt ápol 

mesterével. Szerinted helyes, ha egy tanár részt vesz diákjai mulatozásában, vagy azt 

gondolod, hogy távolságot kell tartania ahhoz, hogy megőrizze a tekintélyét? 

 Ugyanitt, Janus Pannonius kapcsán merül fel a Vitassuk meg! aktuális kérdése: Az ember 

életét, hétköznapjait döntően meghatározza, hogy hol él. Mit ad az embernek a vidékies 

környezet, és milyen előnyöket jelent a nagyváros? Ha választhatnál, te milyen 

környezetben élnél inkább? 

 A fenti lecke ráhangoló feladata, ami Janus Pannonius Búcsú Váradtól c. elégiájához 

kapcsolódik: Te költözködtél már? Milyen érzés volt? Milyen visszagondolni az előző 

lakhelyedre? Van olyan hely az életedben, amely a múltat jelképezi? 

 A reformáció lecke ráhangoló feladata: Otthonunk, szobánk, íróasztalunk nemcsak egy 

helyszín, amelyet így vagy úgy használunk, hanem belső világunkat is kifejezi. Ugyanígy 

mutatja a különböző imaházak, templomok épülete, berendezése, díszítése az egyes 

vallások közötti különbségeket. Te eddig milyen templomokban, imaházakban, 

istentiszteletre szolgáló épületekben jártál? Milyen különbségeket tapasztaltál közöttük? 

Milyen gondolkodásbeli eltérésekre utalnak ezek szerinted? A feladat mindkét elemében 

mintaszerűen fejleszti az érzelmi intelligenciát. 

 Szerinted mennyire határozza meg az embert, hogy milyen családból származik? A 

vagyoni helyzet, a szülők munkája, élete döntő befolyást gyakorol a gyermekek jövőjére, 



FI -  50 102 090 1/1  I ro da lom 9 .  |  F I -  50 102 100 1/1  I ro da lom 1 0.  –  Ta ná r i  k éz i kön y v  

 9 

vagy mindenki addig jut, ameddig szorgalma és tehetsége engedi? – kérdezi a tanulót 

Balassi arisztokrata származása kapcsán. 

 Mit gondolsz, lehetséges az a szép halál, amelyért Balassi fohászkodik? …haljak meg 

nyugodván bú s kín nélkül (Adj már csendességet) Hogyan viszonyul szerinted a mai 

társadalom a halálhoz? 

 Házi ápolás és katonáskodás – melyik a hősiesebb munka? – merül fel a kérdés az Egy 

katonaénekhez kapcsolódva az Életrevalók c. francia filmet ajánlva. 

I.2.3. A hazai tankönyvkutatások által feltárt problémák alapján megfogalmazott feladatok 

Az újgenerációs irodalomtankönyv számos feladatot ad a tanulók közötti kooperáción alapuló, 

csoportmunkában végezhető tanórai feladatok megtervezéséhez és megvalósításához. 

Egyrészt a lecke mindegyik feladata alkalmas a diákok együttműködésére épülő kooperációra, 

másrészt a feladatgyűjtemény is azért készült, hogy feladattárként legyen kéznél a szaktanár 

belátása szerinti differenciálásra. 

A hagyományosabb szerkezetű tankönyvekhez képest nagyobb hangsúlyt kapott a 

mindennapi életvitelhez szükséges ismeretek és problémamegoldások tanítása. 

A tanulók már az új ismeretek megszerzése során aktív szerepet kaphatnak annak 

függvényében, mennyire alakít ki a szaktanár ösztönző feltételeket a munkáltató, 

problémamegoldó óraszervezéshez, a projekttanításhoz. 

A tankönyvi kérdések nemcsak az ismeretek felidézését, hanem azok 

továbbgondolását és alkalmazását is igénylik a tanulóktól. A ráhangolás és reflektálás, 

gyakorlati alkalmazás modellje szerint, illetve a műelemzésekhez válogatott szakirodalmi 

szemelvények mellé is tartoznak tankönyvi kérdések. 

Az újgenerációs tankönyv igyekszik megfelelni a vele szemben támasztott 

követelménynek: a tankönyvbe kerülő képek és ábrák ne csak illusztráljanak, hanem minél 

többféle pedagógiai funkciót is betöltsenek, pl. gondolkodtatás, rendszerezés, 

összehasonlítás, folyamatok és problémák megértésének elősegítése, értékekre nevelés.  

I.2.4. A tanulás eredményességét elősegítő megoldások a tankönyvekben 

Az előzetes tudás mozgósítására alkalmas kérdések, bevezetők – amint erről már korábban 

többször volt szó, pl. a RÁHANGOLÓDÁS – ISMERETSZERZÉS – REFLEKTÁLÁS oktatási modell 

leírásakor – minden lecke legelején szerepelnek.  

Hogy ezek milyen előzetes tudást mozgósítanak, erősen függ az osztály összetételétől. 

Ez különösen a Kézikönyv által érintett 9-10. évfolyam esetében hangsúlyosabb, hiszen a 

felsőbb osztályokban a szaktanárnak már arra kell építkeznie, aminek az alapjait maga fektette 

le. A tanár feladatrésze és felelőssége tehát annak mértékében növekszik, hogy milyen időszak 

közös tanulása van már mögötte, és hogy a személyesen egyre jobban megismert tanítványait, 

a tanulócsoportot mennyire céltudatosan tudja ráhangolni egy közös célra. 
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John Flavell értelmezése szerint a metakogníció a saját tudás működtetésének 

kontrollja, a problémamegoldás közben végrehajtott önszabályozó mechanizmusok 

összessége. Az önszabályozó mechanizmusok sorába tartozik a problémamegoldásra tett 

„kísérlet” eredményének ellenőrzése, a problémamegoldás következő lépésének 

megtervezése, a végrehajtott cselekvés hatékonyságának megfigyelése és az egyén tanulási 

stratégiáinak tesztelése, felülvizsgálata és értékelése. 

Az önértékelés, a közös értékelés és a szaktanár értékelése szolgáltatja az 

önszabályozott tanulás számára a másik fontos információt a tanuló saját ismereteire 

vonatkozó tudás tekintetében. De lehet ennek a forrása a kooperáció, a közzététel, a vita, a 

beszélgetés, a projektfeladatok önálló végzése, a kiselőadás, a prezentáció – ebből a 

szempontból maga a tankönyv lehetősége korlátozott: a kiinduláshoz elégséges, de az érdemi 

fejlesztés a szaktanár feladata. 

A hatékony tanulási stratégiák, módszerek, technikák tekintetében a tankönyv számos 

kérdéssel ösztönöz a válasz strukturálására, tárgyi relevanciájának megőrzésére és a nyelvi 

regiszter megválasztására. A témakörök végén található szócikk-szerű szövegek például 

alkalmat szolgálhatnak a tömör összefoglalások elkészítésére, hasonlót maguk a diákok is 

készíthetnek. Vizuális rendezők alkalmazását több esetben várja el a könyv, ezek gazdag 

választéka megtalálható az Összefoglalás c. részek után. A viszonylag rövid főszöveg 

bekezdéseit a diák parafrazeálhatja, azaz elmondhatja vagy leírhatja a saját szavaival, de akár 

a kulcsszavak kihagyásával felolvasva vagy felolvastatva alkalmas lehet arra is, hogy a kiemelt 

fogalmak jelentését a saját szavaival, szinonimákkal, körülírással pótolja.  

A tanulás során a diákoknak rendszeresen lehetőségük van a korábban tanultakat 

különféle új beszédhelyzetekben, kontextusokban, műfajokban is kipróbálni és alkalmazni. 

Erre a ráhangoló feladatelem szolgál, egészen direkt formában a vitakérdéssel elindított 

beszélgetés. A szövegelemzés – ami voltaképp műelemzés, műértelmezés – az ismeret 

rávetítése az adott szövegre: tárgy, téma, szerkezet, műfaj, hangnem, képi eszközök, stílus, 

párhuzamok, ellentétek, összehasonlítás. Ezek olyan fogalmak, illetve eljárások, amelyeket 

mindig konkréttá kell tenni, ami mindig más, mint az absztrakt (a fogalom), mint a protokoll. 

Gondolunk itt arra, hogy sem a műelemzésnek, sem a műértelmezésnek nincs algoritmusa, 

mint a másodfokú egyenlet megoldásának. Nincsenek szabályok, csak megérzések, sejtések, 

vélemények – és érvek, hivatkozások, háttéradatok, ami alapján egy interpretációt 

relevánsnak lehet tartani. 

I.2.5. A tudományos ismeretek valódi megértésének biztosítása 

Az irodalom nemcsak művészet, hanem tudomány, tantárgy is. A tananyag nem egyszerűen a 

kiválasztott klasszikus művek halmaza, elit köre, hanem az azokról való beszéd, gondolkodás, 

értékelés. Ki lehet jelenteni, hogy az újgenerációs tankönyvekben elégséges mennyiségű és 

változatosságú példaanyag szerepel a szaktudományos elméletek, módszerek 

megismeréséhez. A főszövegek megkísérlik a konszenzusos, kánon szerinti irodalmi értékelés 
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megtartását a középpontban tartani. Ugyanakkor világosan kell látni, hogy már rég nincs 

egyértelmű konszenzus – az irodalomban éppúgy, mint az irodalomtanításban.  

Az összefoglalások után, minden témakör végén, feladatbank áll a tanár és a diák 

rendelkezésére. Ezek a tudás ellenőrzésére szolgáló feladatok, amelyek alapján kiderülhet, 

hogy a diákok valóban megértették-e a lényeges összefüggéseket.  

A szaktanár segítséget kap ahhoz is, hogy a diákok közötti kulturális különbségekre is 

tekintettel legyen, s a speciális bánásmódot igénylő tanulók számára is megfelelő feltételeket 

alakítson ki. Az újgenerációs tankönyv nem a homogén összetételű iskolák számára készült, 

ezért áll rendelkezésre a leckékhez számos digitális feladat, segédlet. 

I.2.6. A kutatásalapú tanulás feltételeinek megteremtése 

A tankönyvek tartalma és feladatai lehetőséget és ösztönzést adnak arra, hogy a tanár és a 

diákok alkalmanként kipróbálják és gyakorolják a kutatásalapú tanulás algoritmusát: 1. 

probléma meghatározása, kérdésfeltevés; 2. tervkészítés; 3. információkeresés, adatgyűjtés; 

4. a vizsgálódás eredményeinek és következtetésének bemutatása; 5. az eredeti kérdésre 

adott válaszok megvitatása, értékelése; 6. a feladatelvégzés folyamatának megvitatása és 

értékelése. 

Ezt a felmerült követelményt mindkét tankönyv a maga eszközeivel szem előtt tartja – 

pl. a műelemzések esetében nagyobb lélegzetű értelmezések további lehetséges 

szempontjaihoz a diák maga is kereshet szakirodalmi szemelvényt, s hasonló módon: 

megcímezve, feladattal ellátva prezentálhatja a többiek számára. Ugyanerre a célra nézve a 

szaktanár a tankönyvből is meghatározhatja a kutatás, az önálló ismeretszerzés, a digitális 

eszközök adta előnyök felhasználásának irányait. 

I.2.7. A tankönyvsorozatokon belüli fokozatosság 

Elvárás a négyéves tanítási-tanulási ciklusokhoz készült tankönyvsorozatokkal szemben, hogy 

tartalmi és formai tekintetben is térjenek el egymástól az első és a második két évben. Az 

Irodalom 9-10. újgenerációs tankönyveket az általános iskolákban alkalmazott tankönyvekhez 

hasonlíthatjuk. Csak egy példa erejéig – az összevetés végett – tekintsünk bele a 6. évfolyam 

könyvébe, az Arany János életútja c. tanegységbe! 

A középiskolai tankönyvek hasonló fejezetei pályakép címszó alatt futnak. Az anyag itt 

már értelemszerűen bővül nemcsak a tartalom, hanem a szöveg irányultsága tekintetében is. 

Az életút alig valamivel több, mint biográfia, talán csak szélesebb kitekintésű, a pályakép 

feltételeinek ugyanakkor másféle információkkal, azok másféle strukturálásával lehet 

megfelelni. 

Az Arany-szöveget két kép teszi vizuálisan is megfoghatóvá, mindkettő ittléte evidens. 

Barabás, a korszak portréfestőjének a megjelenítése a koszorúsköltőről, az Akadémia 

titkáraként, ahová eljutott, és a szalontai Öregtorony – ahonnan indult. Ilyesféle képi 

programokra a középiskolai tankönyvekben sem hely, sem szükség nincsen. 
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A narratíva tartalmára nézve a tizedikes tankönyv Petőfi-pályaképében érdemes 

keresni az összehasonlítás párját: ott ugyanaz a tudásanyag – Petőfi és Arany barátsága – 

mindössze egy mondatra zsugorodik: Arany János Toldijának megjelenése után levélben 

köszöntötte a szerzőt, majd szoros barátságba kerültek. Ugyanakkor a levelezésük fontos 

gondolati eleme tárgyává válik az egyik vitafeladatnak a Vitassuk meg! középiskolai modulban. 

I.3. A szövegértés és szövegalkotás fejlesztése 

A szövegértést a szaktanár többféleképp fejlesztheti: a legjobb módszer az irodalmi 

olvasmányok, a szépirodalom formáló hatására támaszkodni. Akinek évente több könyv kerül 

a kezébe, s azokat értő módon olvassa végig, annak jóval kevesebb problémája van magával a 

szövegértéssel. A szaktanár nagy lehetősége az irodalmi szövegek értelmezése. A legtömörebb 

textus egy vers, benne rendkívül gazdag szövegösszetartó erő manifesztálódik. Az Irány a 

szöveg! modul ennek köszönheti, hogy az egyik legfontosabb feladattípussá vált a könyvben. 

Ami a főszöveget illeti, optimális, ha a tankönyv az új ismeretekből annyit és úgy mutat 

be, hogy azok megértése a tanulók számára megoldható kihívást jelentsen. Ugyanakkor a 

megértéshez a szövegekhez tartozó ábrák, kérdések és feladatok a lehető leghatékonyabb 

segítséget biztosítják. 

Az értő olvasáshoz és hatékony tanuláshoz általában szükséges szövegfeldolgozási 

technikák és stratégiák bemutatása és gyakoroltatása – ez nyilván a szaktanár dolga, bár a 

technikákra nézve a tankönyv bőségesen ad feladatokat. 

Úgy épülnek fel a tankönyvek szövegei, hogy azok fokozatosan egyre többféle 

lehetőséget adnak a tartalomhoz kötött szövegértési képességek fejlesztésére. Erre egy példa 

a könyvből – a Toldi Első énekének részletes feldolgozásához adott feladatok közül: 3. Miben 

különbözik az Előhang két versszakában megrajzolt Toldi-kép attól, amit az Első énekben 

olvasunk Toldiról? Milyen jövőt vetít előre Miklós számára az Előhang? 4. Toldi György még 

nem szerepel a műben, mégis fontos dolgokat tudtunk meg róla. Hogyan jellemzi a költő? 5. 

»Én paraszt? én?« – Amit még e szóhoz gondolt, / Toldi Györgyre szörnyű nagy káromkodás 

volt. Nem Toldi György sérti őt meg, mégis rá haragszik Miklós. Miért? 6. Miből gondoljuk, 

hogy Toldi vitézi pályára készül? 

Az újgenerációs tankönyv a fókuszban tartja a szövegértési kompetenciát, és a 

fejlesztésében erőn felül vállal szerepet. Minden lecke ilyen feladattal végződik, ahogy ezt 

konkrétan korábban már bemutattuk. Egészítsük ki azt az értékelést a szövegalkotási 

kompetencia fejlesztésének nehéztüzérségére utalva! Ez a megadott szempontoknak való 

megfelelés kényszere – ami persze az érettségi feladat kiemelt része. 

Mégis azt gondoljuk – kivált az alsóbb évfolyamokon –, hogy elégséges a tanult 

irodalmi műhöz odakapcsolni egy kortárs alkotást. 
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I.4. A digitális műveltség fejlesztése 

A projekt keretében elkészülő újgenerációs irodalomtankönyvek lehetőséget és ösztönzést 

adnak a korszerű kommunikációs technológiák tanításban és tanulásban való alkalmazásához 

és a tanulási-tanítási folyamatok személyre szabott támogatásához. Ez volt a koncepció egyik 

alapeleme. A tanári kézikönyv mellékletben adja meg az Irodalom 9-10. tananyagához 

kifejlesztett digitális segédletek listáját. Itt erre csak utalni tudunk, a fejlesztések folyamatosan 

bővítik a rendelkezésre álló anyagokat, ami a Nemzeti Közoktatási Portál honlapján – 

www.nkp.hu – nyomon követhető. 

I.5. Az iskolai kipróbálás legfontosabb tapasztalatai 

Az újgenerációs tankönyvek bevezetése két lépcsőben történt: Először az ún. kísérleti 

tankönyvet számos iskolában az OFI-val szerződésben álló szaktanárok próbálták ki. 

Ugyanebben a folyamatban összegezték a diákok véleményét is, összevetve a szerintük ideális 

tankönyvvel. Ezt követően a kipróbálás tapasztalatait összegezve dolgozták át a könyvet. 

A kipróbálásban részt vevő pedagógusok véleménye alapján a legnagyobb tetszést az 

öt modul struktúrája váltotta ki, ami megerősíti, hogy a koncepció legfőbb követelményét a 

tankönyvek a leckék napi szintjén váltják valóra: motiválás, ráhangolódás – ismeretközlő 

főszöveg – vitafeladatok – szövegfeldolgozás – kitekintés, írásgyakorlat, a kortárs irodalom 

kapcsolása. Külön kiemelték, hogy a Vitassuk meg! a diákok kedvence – ezek szerint a tanároké 

is. A leckék terjedelme normál esetben megfelelő, tömörsége, nyelvezete alkalmazkodik a 

körülményekhez, a korosztályhoz. Bár a diákok összegzett véleményéből az derülhetett ki, 

hogy a szaktanárok bővebb terjedelemben egészítik ki ismeretanyaggal – ez az a vázlat, amit 

nekik úgymond a füzetből kell megtanulniuk –, ugyanakkor nem ez a hangsúlyos a 

reflexiókban. A tanári kézikönyv szeretné azt sugallni, hogy van értelme egy 

ellentmondásoktól és vitáktól sem mentes hosszú küzdelemnek, amíg a magyar 

irodalomtanítás eljut oda, ahol valaha volt: hogy a diákok kezébe kipróbált, kiegyensúlyozott, 

nekik írt tankönyvet ad. Ami sok elkötelezett szakember közös munkájának lehet csak a 

gyümölcse. S ami maga is méltó a magyar irodalomhoz.  

http://www.nkp.hu/
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II. A TANKÖNYVEK FELÉPÍTÉSE, A TÉMAKÖRÖK BEMUTATÁSA 

II.1. A tanítás és tanulás eredményességét elősegítő eszközök és megoldások 

A kézikönyv e fejezete az újgenerációs Irodalom 9-10. tankönyvek felépítését tekinti át. A 

fejezetek felépítése és tartalma megfelel a Nat és kerettanterv előírásainak. A fejezeteket a 

későbbiekben részletezzük.  

A tankönyv a műértelmezésre és a valódi élményszerzésre helyezi a fő hangsúlyt. A lírai 

művek szövegfeldolgozási eljárásai közül nagyobb figyelmet fordít a stilisztikai eszközök – 

költői képek, alakzatok – felismerésére, a nyelvi-grammatikai-mondattani jelenségek 

értelmezésére. 

A megszokott epikus műnem fogalma helyett az elbeszélői, a narratív kifejezést 

használja, és – összekapcsolva a drámaival – azok továbbfejlesztését várja el. A szövegalkotási 

készség fejlesztése terén is nagyok az elvárások, a műelemző nagyesszé megíratását, a diákok 

erre való felkészítését, aminek nem feltétlen egyetlen formája a zárthelyi nagydolgozat írása, 

megengedi projektfeladatként való abszolválás formájában is. 

II.1.1. A kerettanterv témakörei a 9-10. évfolyamon 

A kerettanterv témaköröket ad meg a 9-10. évfolyamra: 

 

1. Világirodalom – görög mitológia, antik görög epika és líra – órakeret: 10 

2. Színház- és drámatörténet – az antik színház és dráma – órakeret: 6 

3. Világirodalom – antik római irodalom – órakeret: 4 

4. Világirodalom – Biblia – órakeret: 10 

5. Világirodalom – az európai irodalom a 4–15. században (középkor) – órakeret: 6 

6. Világirodalom – az európai irodalom a 14–16. században (reneszánsz) – órakeret: 5 

7. Színház- és drámatörténet – drámajátékos tevékenységgel – órakeret: 4 

8. Középkori nyelvemlékek – órakeret: 3 

9. Janus Pannonius portréja – órakeret: 6 

10. Balassi Bálint portréja – órakeret: 8  

11. Világirodalom – késő reneszánsz, barokk, klasszicizmus (16–17. század) – órakeret: 3 

12. Színház- és drámatörténet – az angol színház a 16–17. században és  

Shakespeare – órakeret: 6 

13. Színház- és drámatörténet – a francia klasszicista színház (17. század) – órakeret: 6 

14. Látásmód – Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem – órakeret: 4 

15. Világirodalom – az európai irodalom a 18. században – órakeret: 8 

16. Magyar irodalom a 18. században – portrék: Csokonai Vitéz Mihály, Berzsenyi Dániel – 

órakeret: 20 
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17. Világirodalom – az európai irodalom a 19. sz. első felében (romantika és realizmus) – 

órakeret: 12 

18. Színház- és drámatörténet – Katona József: Bánk bán – órakeret: 6 

19. Magyar irodalom a 19. század első felében – portrék: Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály 

– órakeret: 17 

20. Életmű – Petőfi Sándor – órakeret: 12 

21. Látásmód – Jókai Mór – órakeret: 8 

 

Az Irodalom 9-10. tankönyvpár tartalomegységei: 

 

1. I. Az antikvitás irodalma 

2. II. A Biblia 

3. III. A középkor irodalma 

4. IV. A reneszánsz irodalma 

5. V. A barokk és a francia klasszicizmus 

6. I. A felvilágosodás Európában és Magyarországon 

7. II. Romantika és realizmus Európában 

8. III. A magyar romantika irodalma 

9. IV. Petőfi és Jókai műveiből 

 

A kilencedikes tankönyv öt témaköre az 1–14. kerettantervi tanegység összevonásából, a 

tizedikes 4 témaköre a maradék hétből: 

 

1. I. Az antikvitás irodalma 

1. Világirodalom – görög mitológia, antik görög epika és líra – órakeret: 10 

2. Színház- és drámatörténet – az antik színház és dráma – órakeret: 6 

3. Világirodalom – antik római irodalom – órakeret: 4 

 

2. II. A Biblia 

4. Világirodalom – Biblia – órakeret: 10 

 

3. III. A középkor irodalma 

5. Világirodalom – az európai irodalom a 4–15. században (középkor) – órakeret: 6 

7. Színház- és drámatörténet – drámajátékos tevékenységgel – órakeret: 4 

8. Középkori nyelvemlékek – órakeret: 3 

 

4. IV. A reneszánsz irodalma 

6. Világirodalom – az európai irodalom a 14–16. században (reneszánsz) – órakeret: 5 

9. Janus Pannonius portréja – órakeret: 6 
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10. Balassi Bálint portréja – órakeret: 8  

12. Színház- és drámatörténet – az angol színház a 16–17. században és Shakespeare – 

órakeret: 6 

 

5. V. A barokk és a francia klasszicizmus 

11. Világirodalom – késő reneszánsz, barokk, klasszicizmus (16–17. század) – órakeret: 3 

14. Látásmód – Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem – órakeret: 4 

13. Színház- és drámatörténet – a francia klasszicista színház (17. század) – órakeret: 6 

 

6. I. A felvilágosodás Európában és Magyarországon 

15. Világirodalom – az európai irodalom a 18. században – órakeret: 8 

16. Magyar irodalom a 18. században – portrék: Csokonai Vitéz Mihály, Berzsenyi Dániel – 

órakeret: 20  

 

7. II. Romantika és realizmus Európában 

17. Világirodalom – az európai irodalom a 19. sz. első felében (romantika, romantika és 

realizmus) – órakeret: 12 

 

8. III. A magyar romantika irodalma 

18. Színház- és drámatörténet – Katona József: Bánk bán – órakeret: 6 

19. Magyar irodalom a 19. század első felében – portrék: Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály 

– órakeret: 17 

 

9. IV. Petőfi és Jókai műveiből 

20. Életmű – Petőfi Sándor – órakeret: 12 

21. Látásmód – Jókai Mór – órakeret: 8 

II.1.2. A tankönyvi fejezetek és leckék szerkezete és alkotóelemei 

A leckék többsége új anyagot dolgoz fel: a motiváló/ráhangoló modulból és a főszövegből áll, 

ami címmel ellátott bekezdésekre tagolódik. Az ismeretek alkalmazását három állandó elem 

segíti: Vitassuk meg! – Irány a szöveg! – valamint az írásgyakorlás szövegalkotási feladata. A 

fogalmakat kisebb önálló rész gyűjti össze és definiálja. A könyvekben változatos képanyag 

található, ritka esetben táblázat, olykor ábra is szerepel.  

Nagyobb műelemzések után szemelvények bővítik az ismereteket 

irodalomtörténészek értekezéseiből, tanulmányaiból, de ezekhez a vendégszövegekhez is 

kapcsolódnak feladatok, amelyek lehetővé teszik a szöveg mélyebb megértését.  

Minden témakör végén egy sűrű szembenéző lapon címszószerűen összefoglalás 

olvasható, s a narratívákhoz még feladatok is kapcsolódnak.  
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II.1.3. A tankönyvek feladattípusai és grafikai eszközei 

Mivel a feladatokról a leckék kapcsán már többször volt szó, e helyütt ezeknek a 

feladatbankoknak a tartalmát írjuk le elemző, reflektáló módon. S mivel szinte lehetetlen 

általában írni konkrét feladatokból, csak egy fejezetre szorítkozunk. 

Válasszuk a tizedikes Irodalom III. témakörét – A magyar romantika irodalma! 

Az első néhány feladathoz bázisszöveget választ a tankönyv, hármat-négyet-ötöt – ez 

minden témakör végén azonos szövegfeldolgozási metódus. Jelen esetben Kölcsey 

országgyűlési beszédének részlete – A magyar nyelv tárgyában –, a szinte házi szerző Szerb 

Antal Magyar irodalomtörténet c. esszéjének egy korszakra vonatkozó részletével, valamint 

két kortárs irodalomtörténész szövegei. 

Maguk a feladatok az öt szemelvényre vonatkoznak. Az első magyar kifejezéseket, 

nyelvi szerkezeteket tartalmaz, amelyek szövegbeli idegen szavas szakkifejezését kell 

megtalálni. A második a szemelvények kulcskifejezése vagy tételmondata keresésén alapszik, 

és címadással kapcsolódik össze. A harmadik feladat láncszerűen kapcsolódik az előzőekhez, 

és grafikai rendezővel valamiféle fürtábra, gondolattérkép megalkotását várja el. A negyedik 

– „Csoportmunka módszerrel készítsetek a bevezető idézetekre épülő előadásvázlatot! 

Fogalmazzatok meg pár soros összekötő mondatokat az egyes idézetek összekapcsolásához” 

– szinte megoldhatatlan, hisz csak kettő-kettőnek közel azonos a tárgya. Az ötödik fordítottja 

az elsőnek, ebben körül kell írni a szövegből kiemelt kifejezések jelentését.  

A következő hat feladat (6–11.) Katona József Bánk bán c. művéhez kapcsolódik: az 

elsőben párt alkotva kell magyarázatot találni arra, hogy a negyvenes évekig kellett várnia a 

műnek, hogy felfedezzék, játsszák, attól kezdve viszont hatalmas karriert futott be. A 

7. feladatban négyfős csoportokban végzett kutatómunka eredményeként egy közös tablón 

kell vizuálissá tenni a mű történelmi hátterét, históriai szereplőinek valós személyiségét, az 

ország XIII. századi térképét. Ez valójában egy projektmunka. A harmadik feladat (8.) fürtábrát 

kér a mű karaktereinek viszonyrendszeréről, a negyedik az előző grafikai rendező kiegészítését 

a fő- és mellékkonfliktusok feltüntetésével. A 10. feladat négy szereplőpárt ad meg, a 

diákoknak a viszonyukat kell kifejteni, körülírni, szövegrészlettel alátámasztva. A 11. feladat 

hőse Biberach, az ő figuráját kell jellemtérképen vizuálissá tenni megadott, azaz segítőnek 

szánt szempontok szerint, továbbá verbálissá fejlik a teljes megoldás: jellemrajzot kell írni róla.  

Kölcseyre vonatkoznak a további feladatok, a 12-től a 18-ig. Az első: „Készíts idővonalat 

Kölcsey Ferenc pályájáról, majd helyezd el rajta az alábbi műcímeket és fogalmakat! A feladat 

elvégzése után keress három másik társat! Készítsetek közös idővonalat!” A 13. feladatban  

A szabadsághoz c. ódához kell elemzésvázlatot készíteni, a megadott kérdésekre válaszokat 

keresve. 

Elgondolkodtató feladat a Huszt és a Drégel c. epigrammák részletes összehasonlítása, 

bár az utóbbi az előbbi – a kronológia fontos dolog! –, a Drégel szinte kínálja magát arra, hogy 

a Zrínyi dala harmadik szakaszával vessük össze.  
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A 15. feladat nem könnyű: „Készíts idősíkokat jelölő ábrát a Hymnus alábbi sorairól: 

Bal sors akit régen tép,/ Hozz rá víg esztendőt,/ Megbűnhődte már e nép / A múltat s jövendőt! 

Ezután kerekasztal-szóforgó módszerrel, a szabad asszociáció technikájával kapcsoljatok minél 

több érzületet, érzést, hangulatot kifejező jelzőt a főnevekhez, valamint ugyanezzel a 

technikával főneveket az igékhez! Az elhangzott szavakat rögzítsétek pókháló- vagy 

fürtábrán!” 

Mindkét feladattal jól lehet zárni ezt a kis Kölcsey-stúdiumot. A 17. hat megadott 

szempont szerint kéri összehasonlítani a Huszt és a Zrínyi-dalok c. műveket, az utolsó, a 18. 

pedig más nemzetek himnuszával a mienket.  

Vörösmarty költészetére vonatkozik a feladatok negyedik csoportja, a 18-tól a 29-ig. 

Vannak ismétlődő feladattípusok, csak a költők neveit és műveit kell felcserélni: ilyen 

az idővonal, illetve a tabló a pályakép vizualizálása végett, egy kiemelt mű értelmezése, 

összehasonlítás stb. A drámai költeményre több feladat vonatkozik, olyan is van, mint a Bánk 

bán esetében volt, például jellemtérkép.  

 

Milyen összképet mutat a részletes elemzés?  

 

1. A tankönyv jóval több feladatot tartalmaz, mint amennyi egy-egy lecke páros oldalán elfér. 

2. A feladatokból módja van a diáknak választani: vagy a tudása ellenőrzése végett, vagy hogy 

kipróbálja magát. 

3. A diák talál fogós feladatokat. A szaktanár is – akár az óratervezéskor, akár feladatmegoldó-

gyakorló óra részeként, akár az összefoglalás kapcsán. 

4. Mind a kooperáció, mind a differenciálás követelményei kódolva vannak a feladatokban. 

5. Ismeret – ítélet – ízlés: ezeket az értékeket kell minden feladatban célként kitűzni. 
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II.2. A tankönyvek nagy témakörei  

9. évfolyam: I. Az antikvitás irodalma 

Tartalmi és kimeneti szabályozás 

A kerettanterv három témakörben nevezi meg az elvárásait az adott tematikai egységre nézve 

a középiskolai irodalomtanítás tekintetében: Görög mitológia, antik görög epika és líra, Az 

antik színház és dráma és az Antik római irodalom c. fejezetekben. Követelményként írja elő 

több mitológiai történet, részleteiben az Iliász és az Odüsszeia, néhány állatmese, lírai alkotás 

szövegismeretét, Szophoklész egy tragédiájának beható ismeretét, illetve szemelvényeket a 

római irodalom tárgyköréből. A fejlesztési követelmények: „a tanuló képes elemezni a 

történetmesélés formáit, az elbeszélői nézőpontokat és a narratív struktúra szerepét, képes 

dialogikus mű olvasására, befogadására, értelmezésére, egy drámarészlet előadására, képes a 

műről szóló vélemények kritikus befogadására.” 

Amilyen tágak a lehetőségeink, olyannyira nagy a felelősségünk, hogy az antikvitást 

mint kulturális örökséget milyen mélységben és eredményességgel adjuk tovább, hogyan 

közvetítjük, miként sugározzuk. 

Előismeretek, előzetes tudás 

Mire számíthatunk? Tanítványaink milyen előzetes tudására vagy más – intézményi vagy civil 

– forrásból merített ismeretére, előképzettségére? 

A kerettanterv hivatkozik a korábbi évfolyamok – leginkább a felső tagozat – 

irodalomtanításának eredményeire mint hozott ismeretanyagra és szerzett képességre. „(1.) 

Mitológiai ismeretek, műnemek, epika (elbeszélés, monda), líra (dal, elégia, epigramma, 

himnusz, óda), időmértékes verselés, műfordítás; epikai és lírai művek elemzése, értelmezése, 

elbeszélés és történet; a kompozíció meghatározó elemei; zeneiség, ritmus; költői képek 

típusai. (2.) Dráma, tragédia, komédia, színház, előadás, párbeszéd, helyzet, jelenet, 

konfliktus.” (3.) Antik római irodalom – az előzetes tudásként megjelöltek a korábbi, már a 

középiskolában, az antik görög irodalom témakörben tanult tanegységek közös 

feldolgozásának hozadéka – értelemszerűen. 

„Fejlesztési követelmények: a tanuló képes megkülönböztetni az epikai és lírai 

műnemet (az ábrázolás irányultsága alapján), verstani ismeretei tekintetében kimerülni látszik 

abban, hogy el tudja különíteni a ritmikus szöveget a prózától. Felismeri a hexameteres 

szövegről, hogy az időmértékes, a felező tizenkettesről, hogy az ütemhangsúlyos. A 

szóképekről alkotott fogalmainak elégséges ismérve, ha képes néhány példa közül kiválasztani 

az egyszerűbb metaforákat és metonímiákat. Összességében irodalomelméleti 

tájékozottságát jelzi az, hogy (optimális esetben) képes egyszerűbb meghatározást adni a 

következő fogalmakról: líra, epika, epizód, megszemélyesítés, ballada, dal, rím, ritmus, mítosz, 

motívum, konfliktus.” 
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A 7-8. évfolyamokra érvényes kimeneti követelmény hasonlóképpen fogalmaz: „a 

tanuló legyen képes egyszerűbb meghatározást megfogalmazni a következő fogalmakról: 

novella, rapszódia, lírai én, hexameter, pentameter, disztichon, szinesztézia, szimbólum, 

tragédia, komédia, dialógus, monológ.” 

A fejezet tartalma – a témakör leckéi 

Az újgenerációs kilencedikes tankönyv egy tematikus egységként kezeli az antikvitás irodalmi 

hagyományát, eltekintve a műnembeli különbségektől, illetve hogy az antikvitás mely 

korszakában keletkeztek – ti. a hellén archaikus és klasszikus kori művek egy fejezetben kaptak 

helyet a hellenisztikus római aranykor költőivel. Ennek számos oka van, mindenesetre ebben 

a részben a leckék nem különülnek el egymástól, csak kisebb egységeket alkotnak, leginkább 

műfaji összetartozásuk miatt – mint a görög hősepika, a líra kezdetei, a klasszikus görög 

tragédia, illetve a latin irodalom.  

Korábban már említést tettünk az újgenerációs irodalomtankönyvben olvasható leckék 

kifejtése során alkalmazott szerkezeti elemek helyéről és összetartozásuk logikájáról: 

ráhangolódás – főszöveg – vitassuk meg! – irány a szöveg! – fogalmak – kitekintés 

(szövegalkotási feladat). Ezért ezekre csak egy-egy szóval hivatkozunk, amikor alább 

részletesebben szólunk a témakör fejezeteinek tartalmi összetevőiről. 

Fontos megjegyezni, hogy ebben a részben a tanári kézikönyv a szaktanárt kívánja 

segíteni azzal, hogy nem egyszerűen leírja a tankönyv leckéit tartalmi szempontból, hanem az 

óraterv, a tanórai gyakorlat számára értelmezi – amennyiben célszerű és az adott keretek azt 

lehetővé teszik. A kézikönyv ötleteket ad az óravezetés, a tananyag feldolgozása, a kooperatív 

technikák és a differenciálás tekintetében, alternatívákat fogalmaz meg, dilemmákat exponál, 

amelyek igénylik a szaktanár tudatos és átgondolt döntését, javaslatot tesz a tanulás 

támogatása, a diák önszabályozott tanulásának orientálása végett.  

1. A görög mitológia 

Szinte alig van irodalmi mű, műfaj, ami nem közvetlenül a görög mitológiából merít avagy ered 

– elég, ha az eposzokra vagy a tragédiákra gondolunk az antik hellenikán belül, de 

értelemszerűen kiterjeszthető ez Vergiliusra és Ovidiusra, Dantéra és a reneszánszra, a 

klasszicizmusra (vagy klasszicizmusokra), sőt az európai irodalom szinte egészére – ide értve 

James Joyce Ulyssesét vagy a magyar Elektrát, a reformátor Bornemissza életművét. 

Nem indokolatlan tehát a felütése az első témakörnek, de magának az 

irodalomtankönyvnek sem: valójában szinte beláthatatlan, mit köszönhet az irodalom a görög 

mitológiának. 

A tankönyv ehhez illő bátorsággal vág bele a szinte kimeríthetetlen tárgyába, és állítja 

fókuszba a mítoszok eredetének, keletkezésének problémakörét: a mitológia és a 

reáltudomány szembeállítása, utóbbi kauzális (oknyomozó) kérdésfeltevése és a mítoszok 

teleologikus (célelvű) nézőpontja közt valóban elvi különbségek vannak. 
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A főszöveg tömör, karcsú – ez nem csak ennél a fejezetnél szembeötlő. Ám jelen 

esetben könnyen magyarázható egyrészt a görög mitológia elképesztő méretű gazdagságával 

(mintegy háromezer mitológiai személy), másrészt az időbeli távolsággal (a forrásanyag 

hiánya, a régi korok történeti homálya), a modern civilizáció műveltség-eszményének 

megváltozásával, szembeállítva a klasszikus humanista értékrenddel, a latin nyelv széleskörű 

oktatásának megszűntével stb. 

Ehhez mérve a főszöveg elegendő. Ha mindezt tudják (erre nézve a minimális 

terjedelem inkább előny) és megértik a tanítványaink (erre viszont bőven lesz idejük nemcsak 

a témakör, hanem a középiskolai éveik alatt is), akkor a szaktanár elégedett lehet. A tizennégy-

tizenöt éves korosztály tekintetében amúgy sem kell túl nagy elvárással lenni az absztrakt 

gondolkodás készsége tekintetében, hisz épp a mi feladatunk, hogy ezt fejlesszük. 

A görög mitológia megértésének kulcsa az antropomorf jellege. Ez áll a fejezet tartalmi 

fókuszában, erre kell irányulnia az órai közös munkának, illetve annak meghosszabbításaként 

az önálló tanulói tevékenységnek. Ehhez jó feladat a tankönyvnek a témakör végén csatolt 7. 

gyakorlata. Magán a tanórán lehetséges a fogalmat definíciószerűen is alapul venni (ott van a 

fogalomtárban), de a főszöveg második fejezetéből is ki lehet olvasni. 

A politeizmus fogalma – mitológiai természetű dolgok esetében és különösképp a 

görög mitológia kapcsán ez legalább annyira releváns, mint az antropomorfizmus – már nem 

ennyire bonyolult, hisz a következő leckében az olümposzi istenek a maguk számosságával 

természetszerűleg megalapozzák a görög kifejezés jelentéskörét. 

A Vitassuk meg! feladata valóban (valójában) nem érvelési gyakorlat, nincs rajta sok 

vitatni való – annál inkább alkalmas projektfeladatnak.  

Az újgenerációs tankönyvben leckénként visszatérő modul az Irány a szöveg! A 

Prométheusz-mítoszt tartalmazó kapcsolt szöveg kiváló szövegértési feladat – akár otthoni 

munka gyanánt is kiadható. 

Részben érintettük a fogalomtár szócikkeit, de az eredetmítosz definíciója feltétlen 

tanári magyarázatra szorul. Annak ugyanis nem az a lényege, hogy történet (melyik mítosz 

nem az?), hanem hogy a más tudatformák (pl. tudomány) által meg nem válaszolt eredetre ad 

magyarázatot a maga sajátos módján (szakszava: aitológiai mítosz). 

A fejezethez tartozó képi illusztrációk egyike – Prométheusz ábrázolása – alkalmas 

lehet a szöveggyűjtemény vonatkozó szemelvénye elolvasásának játékos ellenőrzésére, hogy 

ti. Mit ábrázol a vázakép? Mi Prométheusz bűne és bűnhődése? 

Az antik mitológia fejezetéhez kiegészítő digitális taneszközök, segédletek állnak a 

szaktanár rendelkezésére. 
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2. Az olümposzi istenek 

Teljesen érthető, hogy az újgenerációs irodalomtankönyv a görög mitológia részletesebb 

taglalása, rendszeres tárgyalása helyett mindössze az olümposzi istenek körére szorítkozik, 

hiszen egyrészt nem is nagyon van ideje-tere, hogy az ellenkezőjét tegye, másrészt a politeista-

antropomorf jelleg alátámasztása, részletezése, argumentálása választott részcélja.  

Nem kerülhető meg a görög mitológia ama problémaköre, miszerint az 

antropomorfizmus miatt eltűnt a görög istenek magasztossága, méltósága, etikai értelemben 

vett emberfölöttisége. Ha csak olyan ismert mozzanatokra utalunk, mint Uránosz kasztrálása 

fia, Kronosz révén (Aphrodité születésére) vagy a nemzedékek közötti háborúskodásra, Zeusz 

sorozatos nemi eltévelyedéseire vagy Dionüszosz és követői kicsapongásaira, akkor nehezen 

érezhetünk tiszteletet. Mellesleg éppen ezek azok az elemek, melyekkel a mai diákok figyelme 

könnyen (de nem áldozatok árán) ébren tartható vagy felkelthető. 

Ami magát a tizenkét olümposzi istent illeti, a szaktudományban sincs teljes egyetértés 

a top 12 tagsága tekintetében. De talán nem is ez a fontos, hiszen a görög mitológia – immár 

negyedik – legfontosabb tulajdonsága, hogy nincs kodifikálva, kőbe vésve, kanonizálva – 

éppen ezért válhatott a művészetek kimeríthetetlen kincsestárává, az irodalom szabad 

prédájává.  

A főszöveg az istennemzedékek harcának Hésziodosztól ismert történeteire utal vissza, 

amit az előző fejezet már tárgyalt (ez akár már számon is kérhető). Kiemelt helyen hozza Léda 

alakját, hisz éppen Zeusztól fogant gyermeke, Szép Heléna válik majd a trójai mondakör 

kulcsszereplőjévé. Ugyanakkor meg kell említeni az olümposziak közt Apolló ikertestvérét, 

Artemiszt, hiszen pl. a közelmúlt egy történelem írásbeli esszéje éppen őt tette a görög 

mitológia centrális alakjává – s nem mellesleg a magyar irodalom talán egyik legrejtélyesebb 

nőalakjának, Németh László Kárász Nellijének archetípusa.  

Azt sem árt részletesebben taglalni – ez is a szaktanár vállalt feladata és kiegészítése 

lehet –, hogy a görög mitológiában az Alvilág – Dante minden igyekezete ellenére – nem a 

keresztény kárhozat bűzhödt bugyra, pusztán a halandók lelkeinek gyűjtőhelye, Hádész 

birodalma.  

Irány a szöveg! – jelen esetben ez a modul Daidalosz és Ikarosz történetét hozza, 

aminek látszólag nincs közvetlen kapcsolata az olümposziak egyikével sem. S ha e tekintetben 

joggal támadna hiányérzetünk, kárpótoljon bennünket az, hogy ezzel a mítosszal kapcsolatba 

kerülhetünk a legendás krétai király, Minósz körével, Thészeusszal, és az ún. athéni mondakör 

felé nyithatunk (amint erre az 5. feladat nyilvánvalóan utal). 

A műtárgyakról készült fényképek kínálják a feladatot: Neptun esetében maga a 

címleírás azonosítja Poszeidónnal, a milói Vénusz megfeleltetése a görög eredetivel viszont 

akár a többi olümposzi görög-latin azonosítását implikálhatja (és a sor tetszés szerint 

folytatható). 

A leckéhez 7 tankönyvi feladat kapcsolható (9–14.). 
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3. A trójai mondakör 

A fejezet evidens módon közelít a mitológia felől a szépirodalomhoz. Közhely ugyan, de attól 

még igaz: mindkét homéroszi eposz ugyanabból a mondakörből választ történetet, hőst. A 

trójai háborúhoz vezető mitológiai előzmények az olümposziak viszályából eredeztethetők, és 

hőseik (héroszaik=félisteneik) is közvetlenül származnak valamelyik (fő)isten ágyékából. 

Akhilleusz Zeusz kedvence, az ezüstlábú Thétisz fiúgyermeke, Odüsszeusz apja Hermész – s 

tegyük hozzá: a latin Aeneas Venus gyermeke.  

Teljesen logikus tehát magát a trójai mondakört eredetmítosznak nevezni, ahogy ezt a 

főszöveg teszi. Nemcsak abban az értelemben, hogy az előzmények cselekményszálai az 

olümposziak közti vetélkedéshez köthetők (Párisz ítélete), hanem abban a vonatkozásban is, 

hogy maga a trójai veszedelem testvérharc; az akhájok és a trószok ugyanazt az istenvilágot 

hiszik. S maguk az istenek is – emberi módon – elfogultak érdekeik vagy érzelmeik mentén, ki-

ki önzésből, ki-ki szenvedélyből: haragból vagy rokonszenvből. 

A főszöveg jól azonosítja be Párisz döntését. A három istennő megvesztegető ajánlata 

– a hatalom, a gazdagság (itt: bölcsesség) és a legszebb halandó nő szerelme – valójában az 

ember előtt álló három út – a hármas út – döntéshelyzete. (Akár Vörösmarty Csongoráig el 

lehet jutni ezzel a motívummal, toposszal.) 

Minden tankönyv tekintetében próbakő, mit mond a Trója alá vonuló akháj fejedelmek 

motivációját illetően. A legtöbb esetben ez a kulcsmozzanat kimarad, holott Szép Heléna volt 

kérőinek közös esküje kötelezi majdan őket, hogy a pórul járt Menelaoszt – akinek ágyát és 

kincstárát Párisz megrabolta – közös erővel megsegítsék, feleségét és kincseit visszaszerezzék. 

Az újgenerációs tankönyv felvállalja ezt, nemcsak a főszöveg első bekezdésében, majd a 

másodikban, hanem majd az egyik kortárs szöveg választásában, ti. a Márai-szemelvényben 

(amiben a pórul járt Pénelopé önti ki a szívét). Utóbbi egy példa a sok közül, hogy a modern 

irodalom milyen bőségesen merít a hellenizmusból. 

Még mindig a főszöveg tartalmi értékeiről: H. Schliemann felfedezését sokan 

értelmezik úgy, mint kézzelfogható bizonyítékot arra, hogy a mítoszok olyan valóban 

megtörtént események emlékét őrzik, mint hódítások, zsákmányszerző hadjáratok – jelen 

esetben területszerzés, kereskedelmi útvonalak ellenőrzése. Az újgenerációs tankönyv csak 

megengedi ezt az értelmezést, de nem teszi kötelezővé. 

Irány a szöveg! – abban a szellemben meséli el a mondakör izgalmas részleteit, ahogy 

elvonatkoztatva, az értelmezés szintjére emelve a leckeszöveg teszi. Olyan gazdag lehetőségét 

kínálja a görög istenvilág tipikus elemeinek azonosítására, hogy a tanár a bőség zavarába 

eshet. Hadd szorítkozzunk egyetlen mozzanatára, összekapcsolva azt a Thétisz szobrának 

címleírásához kapcsolt feladattal! Ismét egy lehetőség, hogy a szaktanár egyszerűen kiszűrje, 

melyik diákja nem tájékozódott a szövegben (kezébe sem vette). Hiszen a Péleusszal 

összeházasított tengeristennőnek – ahogy ezt a szöveg le is írja – Zeusz „féltékenysége” miatt 

kell beérnie halandó férfival. A születendő gyermekének, Akhilleusznak így van megpecsételve 
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a sorsa: bűne a sorsa – majdan elhalványítja Zeusz nagyságát is, büntetése a sebezhetősége –, 

anyja minden igyekezete ellenére. 

A trójai mondakörhöz kapcsolható digitális tananyag, ami az érvelési feladathoz 

használható. 

4. A homéroszi eposzok 

A felvezető feladat – leginkább az annak megágyazó szöveg – a műfaj általában vett lényegét 

definiálja. A műfaj olyan hagyomány vagy konvenció, ami meghatározza a szépirodalmi mű 

beszédmódját, szerkezetét és stiláris lehetőségeit. A homéroszi eposzokkal nemcsak az 

irodalomtörténet kezdődik, hanem az irodalomelmélet is, amennyiben a poétikai jelenségek 

felbukkanása és az azokról való elvont gondolkodás/beszéd annak tekinthető. A ráhangoló 

feladat az előzetes irodalmi ismeretekre épít, hiszen nem egyszerűen irodalmi műfajok 

megnevezését várja el, hanem azok egy-két műfaji ismérvének megállapítását is. 

A főszöveg először a konkrét műfajra, az eposzra irányul, hiszen annak mibenléte – már 

ti. a műfajteremtés és annak tudatos követése – megoldás lehet az ún. homéroszi kérdésre is. 

Mindeközben egy nagyobb kategória, a műnem fogalmát is bevezeti: a nagyepika valóban az 

első kifejezetten szépirodalmi műnem-fogalom, hiszen elvileg átlép azon a határon, amit pl. a 

mondakör bármely érzékletes és izgalmas elbeszélése sohasem tehet. Az ti. soha nem 

szépirodalom – ezt tudták már a görögök is, talán épp ezért válhatott körükben félistenné a 

valóban zseniális Homérosz, akiért hét város versengett, és most a világon mindenütt 

ismernek és tanítanak. (Míg Hésziodosz megmaradt epizódnak, műve elszánt filológusok 

vadászmezeje, a világirodalomra hatást szinte alig gyakorolt – vagy Homéroszhoz képest 

elenyészőt.) 

Visszakanyarodva az irodalom elméletéhez, felvethető a főszöveg első bekezdései 

kapcsán magának a fogalmi definíció nyelvi-logikai szabályainak a felismertetése és 

megtanítása – a tanulás támogatása –, hiszen a lecke jól felismerhetően koncentrál az eposz 

kifejezés pontos fogalmi meghatározására. A legközelebbi fölérendelt nem-fogalomba 

sorolása után – az eposz nagyepikus műfaj – következik a speciális jellemzők előszámlálása, 

hogy ti. epikus, versformája, tárgya, hangneme kötött stb. (Ezt köszönhetjük az antikvitás 

legnagyobb filozófusának, Arisztotelésznek, aki a definíciónak ezeket a fogalmi kereteit 

megalkotta, s egyszersmind alkalmazta azokat, poétikát teremtve.) 

5. Iliász 

A két homéroszi eposz bővebb tárgyalása ráépül az előző fejezetekre – valójában az elsőtől 

kezdve a szépirodalmi mű értelmezése tette szükségessé a mitológiára mint eszmetörténeti, 

az eposzra mint műfajelméleti (poétikai) és Homéroszra mint irodalomtörténeti érdekeltségű 

tárgyra vonatkozó részek beiktatását.  
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A ráhangoló feladat mintha ennek az ívét rajzolná meg bemelegítésként: a teremtés és 

az alkotás fogalmi összekapcsolásával a vallási rítusoktól elszakadó tisztán esztétikai célú 

költés, születés távolságát adja meg a logikai térben.  

A történet, a cselekmény előadása a főszöveg első bekezdése gyanánt alkalmas lehet 

olyan elvontabb – leginkább szerkezeti – fogalmak konkrét megragadására, mint tárgy, 

konfliktus, bonyodalom, fokozás, cselekményfordulat, tetőpont. Ezt akár differenciált 

feladatként is el lehet végeztetni, s ha az óra időben ezt nem engedi, akkor elő lehet készíteni 

házi feladatként. 

A főszöveg második bekezdése értelmezi a szerkezetet. Ennek köszönhetjük annak 

felismerését, hogy az Iliász lineáris szerkezete sajátos tárgyválasztásának tudható be, hogy ti. 

Akhilleusz haragjáról szól az eposz (ahogy ezt maga a porpozíció explicitté tette). 

A szöveggyűjtemény vonatkozó szemelvényei a főszöveg tartalmához illeszkednek. A 

szaktanár maga is kreálhat hozzájuk feladatokat, de a vonatkozó részben közöltek is 

alkalmasak a tananyag mélyebb megértésére vagy akár kisebb szöveg alkotására is. 

Jó illusztráció a Héphaisztoszt és Thétiszt ábrázoló kép, azonnal lehet hozzá feladatot 

kapcsolni: Mit ábrázol? – ráadásul kombinálható az Irány a szöveg! 5. kérdésével. 

A digitális kompetencia és az irodalmi ismeretek egybevetését szolgálhatja az az – akár 

projektfeladat méretű – összehasonlítás, ami a népszerű filmadaptáció, a Trója és az Iliász 

eltéréseire fókuszál. 

6. Odüsszeia 

Bármennyire is emlegetjük homéroszi eposzok címszó alatt az Iliászt és az Odüsszeiát, nem 

sok értelme lenne ugyanazt az elemzési metódust, a feldolgozás ugyanazon folyamatát 

átfuttatni rajtuk. Még akkor sem, ha a következő lecke az összehasonlításuk.  

A ráhangoló fejezet a lineáris eseménymondás kronologikus rendjétől való eltérésre 

irányul, de ehhez csak kiindulásnak tekinti az Odüsszeia újítását a talán valóban egyetlen 

igazából is homéroszi eposzéhoz képest. Maga a feladat későbbi korokból való irodalmi 

példákra, illetve a filmnyelv beszédmódjára irányul – az átlagtól műveltebb, olvasottabb, 

tájékozott diákoknak adható pozitív eredményt várva. 

Tudomásul kell venni, hogy az Odüsszeia kísérletet sem tesz a címszereplőre vonatkozó 

összes mítosz elbeszélésére, sőt még utalásokat sem tesz olyan fontos életeseményekre, mint 

pl. hogy Odüsszeusz maga is kérője volt Helenének, amikor az összes akháj herceg 

bejelentkezett Tündareosz király lányának kezéért, s hogy Nesztor és Pélamedész járt túl a 

találékony ithakai király eszén, amikor az őrültnek tettette magát, hogy ne kelljen Trója alá 

vonulnia. Arról is más forrásból tudunk, hogy bűnrészes volt Pélamedész elveszejtésében, 

hogy Ajász (Ajax) elmeháborodásában vaskos része volt (ezért nem áll szóba a szelleme az 

Alvilágban az oda utazóval). Vergiliustól tudjuk meg azt is, hogy milyen szörnyű véget ért meg 

Priamosz trójai király felesége, hogy ti. Odüsszeusz ágyasaként hurcolta el, majd elvágta a 
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torkát, mert nem bírta hallgatni szörnyű üvöltését. Erről szaval Hamletet ámulatba ejtve mély 

átéléssel Shakespeare színész-epizodistája. 

A Vitassuk meg! Babits-esszéje éppen azt feszegeti, hogy Odüsszeusznak nem bűnei 

vannak, hanem természete. A bolyongásait, próbatételeit a kíváncsisága, a kalandvágya 

motiválja, a rossz vére, ami hajtja – Teiresziász éppen erről mond jóslatot neki az Alvilágban: 

hogyan szabadulhat meg (majdan, az élete végén) ettől a belső démontól. 

Ugyanerről beszélteti a hősét Márai a kitekintésnek szánt Béke Ithakában 

regényrészletében: a csalódott Pénelopé beszél a húsz év után visszatért férjéről, akit hűséggel 

megvárt. Mintha két Ulyssest [Odüsszeuszt] ismernék. Az egyik, aki velem élt Ithakában. A 

másik, aki elment Trójába, és aztán később, éveken és évtizedeken át, örökké úton volt. S ha 

néha beállított hozzánk, éppen csak megfürdött, és rögtön megint útra kelt. Mindez a némber 

miatt volt, aki nem hagyta nyugodni a vérét. 

Valami ilyesmit lehet érteni az alatt, hogy a két eposzról szóló tanóra ne legyen 

ugyanaz. Hiszen a következő lecke éppen az Iliász és az Odüsszeia módszeres egybevetése. 

7. A két eposz összehasonlító elemzése 

Joggal merül fel a kérdés, hogy mi szükség van összehasonlító műelemzésekre, azok 

tanítására. A legkézenfekvőbb válasz, hogy az összehasonlító műelemzés érettségi 

vizsgafeladat – tehát követelmény, elvárás, amire valóban képessé/éretté válni csak a 

középiskolai évek alatti szisztematikus felkészülés révén lehet, ezért kell azt elkezdeni már a 

kilencedik évfolyam (normál tanmenet szerinti) 8-9. tanóráján. Persze, válaszolhatunk akként 

is, hogy a két homéroszi eposz annyira egy tőről fakad, oly sok egyezése van, hogy a 

középiskola alsóbb évfolyamain szinte alig találunk ennél optimálisabb tárgyat, ha már 

mindenképp meg kell tanítani a szépirodalmi művek összehasonlításának fortélyait. 

Ha már túl is tettük magunkat a fenti aggályainkon, akkor itt a következő kérdés. 

Hogyan vágjunk bele, milyen technikákat válasszunk, hogyan használjuk fel a leckét (ami jelen 

esetben rendhagyó módon csak főszöveg – eltekintve a szórványosan felbukkanó 

kérdésektől)? 

Az utóbbi tekintetében célravezető lehet a főszöveg feldolgozása az összehasonlítás 

szempontjai tekintetében.  

Kerestessünk címszavakat, kulcsfogalmakat az egyes bekezdésekben (alkalmasint ez is 

szövegértési gyakorlat)! 

Ha ebből az aspektusból végignézünk a szövegen, akkor ilyen fogalmak akadnak fenn 

a témahálón: irodalomtörténet – műfaji normateremtés és normakövetés – téma – irodalmi 

nyelv – stílusjegyek – szóbeli epikus hagyomány – versforma – eposzi tárgy – meseszövés – 

enciklopédikus teljesség – jellemábrázolás – arisztokratikus hősideál – újfajta értékrend – 

antropomorf istenkép – sors és szabad akarat. 

Hasonlóképp termékeny lehet a bekezdések tételmondatainak explicitté tétele: 

 Az irodalomtörténet története a két eposz tanulmányozásával kezdődik. 
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 Az Odüsszeia költője ismerte, mintának tekintette az Iliászt. 

 A két mű témája közötti kapcsolat nyilvánvaló. 

 A két eposz nyelve egy sohasem beszélt, irodalmi nyelvváltozat. 

 A két eposzt meghatározza a szóbeli előadásra visszavezethető formai elemek 

jelenléte. 

 Az Iliász tárgya (a főhős haragja) szűkre szabja az eposz szerkesztését: néhány 

kulcsmozzanat köré szerveződik, ebből adódik a kronologikus cselekményvezetés. 

 Odüsszeusz bolyongásának időbeli, térbeli tágassága következtében a 

cselekményszövés fordulatos. 

 Mindkét eposz az emberi világ teljességének enciklopédikus megragadására 

törekszik. 

 Az Iliászban számos értelmező látni véli az arisztokrácia és a közösség 

elszakadásának jeleit. 

 Az Odüsszeia az arisztokratikus hírnév mellett új eszményeket helyez előtérbe, 

a kíváncsiságot, az észt: egy felemelkedőben lévő társadalmi réteg, a gyarmatosító 

kereskedő-polgár erényeit. 

 az Odüsszeiában számottevően csökken az istenek aktivitása. 

 Az Odüsszeia az emberi (szabad) akarat felértékelésével egy világképi 

fordulatról tanúskodik. 

Hasonlóképp tanulságos lehet a fenti állítások argumentációjának számbavétele, sőt 

ez lenne a szövegértés és az érvelés igazi szinergiája, szintézise akár – ha ezt mint logikai 

műveletet el lehetne várni a kilencedik évfolyamon. Talán megpróbálni lehet. 

8. A görög líra születése 

A főszöveg első bekezdése a disztichon címszót viseli, és erősen épít a korábbiakban már 

valamennyire megismertetett hexameter, illetve az időmértékes verselés fogalmára. Jó 

alkalom a számonkérésre, a diagnosztikai mérésre. 

A bekezdés verstani tekintetben vett új ismerete lényegében maga a pentameter (a 

disztichon pusztán a két kötött klasszikus sor kombinációja), s annak megértéséhez szükség is 

van arra a kifejtettségre, amit a főszöveg nyújt. Klasszikus műveltségelem az etimológia, a 

fogalmat jelölő szó eredetének ismerete – ez is hozzátartozna az irodalom tantárgy didaktikai 

célrendszeréhez. Beszédes ebben a tekintetben a hexa-meter után a penta-meter (a ’két sor’ 

jelentésű di-sztichon sem haszon nélkül való) morfológiai felbontása, hisz így válik motivált 

szóvá, ami a fogalmi jelentés megértéséhez és bevéséséhez visz közel. Ne sajnáljunk rá néhány 

percet! 

Ugyanakkor a pentameter nem egyszerűen egy verslábbal, 4 morával rövidebb 

nagyobb párjánál, hanem sokkal szofisztikáltabb: cezúra metszi ketté, tulajdonképp 

önmagával rímel (2×2,5 versláb, 2×10 mora).  
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Az utóbbi szóhasználat asszociál a vers ritmus melletti ősi stílusalakzatára, a rímre, 

amiről a főszöveg helyesen jegyzi meg, hogy a klasszikus görögök azt barbár eszközként 

lenézték, kényes ízlésükhöz nem tartották méltónak. A rímtelen időmértékes verselés 

ugyanakkor nemcsak a disztichon jellemzője, hanem a leoninusig (a hellenisztikus korig) az 

egész antik hellén költészet alkalmazta. Mégis releváns a páros sorkombináció kapcsán szóba 

hozni, hiszen a rímnek is a legősibb formája a páros sorok sorvégi összecsengése. 

A főszöveg második nagyobb bekezdése – Az első műfajok – értelemszerűen az első 

lírai műfajokra értendő.  

A főszöveg további részei önmagukért beszélnek: irodalomtörténeti metszetben 

mutatják a műfajnak és a versformának, a műfajnak és a hangnemnek a valamikori 

összetartozását az epigramma, a jambus, illetve az elégia vonatkozásában – ahogy ez előzőleg 

már világossá vált az eposz és a kötelező hexameter kapcsán.  

A lecke további részeinek feladatai egyéni és csoportmunkában is végezhetők – ezek 

közül kiemelhető a képi illusztráció, illetve az ahhoz kapcsolható feladat: Melyik Múzsát 

ábrázolja a görög vázakép? 

9. Költők, műfajok, strófák 

Éppen a lírai műnem lassú letisztulása, a műfajok és versformák tradicionális 

összekapcsolódásának időbeli kitolódása, az ókori görög költő lírai műveinek töredékessége, 

olykor teljes hiánya miatt, illetve mert az európai irodalomtörténetben leginkább az antik 

metrum öröksége játszott meghatározó szerepet (ide értve természetesen a hősepikát, a 

tragédiát és az ezopuszi hagyományt), az ókori görög líra nem törzsanyag a magyar 

középiskolai irodalomtanításban. „Egy szemelvény a görög lírából (pl. Anakreón, Szapphó, 

Alkaiosz, Szimónidész) és prózaepikából (Aiszóposz fabuláiból)” – fogalmaz a kerettanterv, 

aminek az újgenerációs tankönyv a jelen fejezetben kíván megfelelni.  

A főszöveg – a címmel ellentétben – a versformára és a műfajra koncentrál. Szapphó 

egyetlen teljes szövegében ránk maradt verse az Aphroditéhoz írt himnusza. A himnusz mint 

műfaj, majdan a középkor igazi alkotása – mert akkor érik meg az a szubjektív, személyes 

tartalom, ami a líra reprezentatív műfajává teszi.  

A klasszikus időmértékes sorok közül hiányzik az anakreoni hetes; ehhez műfaj, az 

anakreoni dal is kapcsolódik, nem beszélve az uralkodó verslábról, a jambusról. Ugyancsak 

nem kerül említésre a klasszikus strófaszerkezetet meghatározó sorok tagolása verslábak 

szerint, hiszen a szapphói sor elvileg öt trocheus, amit a 3. verslábban a leszboszi költő 

daktiluszra cserélt. A kötött szótagszámot – ami a klasszikus strófák kötelező ismérve – 

könnyebb megtanítani, ha a három vagy négy morás, de szigorúan két szótagú verslábakat 

számoltatjuk, pl. jambusi kilences, azaz ötödfeles jambus. 

Zárjuk azzal a fejezetet, amivel kezdtük: Szapphó és Alkaiosz páros ábrázolása a görög 

vázaképen mindazt összefoglalja és vizuálissá teszi, amit feltétlen illik tudni az ókori görög 

líráról. Hogy ti. mindkettőjük nevét megőrzi egy-egy klasszikus időmértékes strófa. 

A feladat akár kisesszé méretű szöveg megalkotására is alkalmas.  
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10. A görög színjátszás kezdetei 

A kerettanterv a témakör ismereteit ekként határozza meg: „Az antik görög színház jellemzői. 

Drámai előadások (tragédia és komédia), versenyjátékok.” 

A lényeget a főszövegben két mondat érinti: „1. A Dionüszosz-ünnepek rituális 

szerepjátékainak helyét idővel átvette a drámajáték, a mai értelemben vett színház őse. 2. A 

színház és a drámajáték hamarosan önálló műfajjá vált, és a Dionüszia csak alkalmat adott 

arra, hogy drámákat és drámaírókat versenyeztessenek egymással.” 

A szaktanár kiegészítheti a leckét tanult vagy szerzett ismereteivel. Pl. Mit jelentettek 

eredetileg azok a görög szavak, amelyeket ma is használunk a színház és a színdarab 

szinonimáiként vagy érintkező fogalmaiként: theátrum, dráma, tragédia, komédia, szkéné, 

orkesztra, prologosz, epeiszodion stb.? 

A diákokkal együtt meg lehet nézni a zanza.tv oktatófilmjét: 

http://zanza.tv/irodalom/okor/az-antik-szinhaz-es-drama, vagy akár elemezhetjük a 

szöveggyűjteményben található Kosztolányi-novellát.  

11. A görög drámairodalom 

A műfaj, a műnem fogalmainak középpontba állítása az egész témakör javát szolgálja. Nem 

csupán bemelegítés lehet az erre szánt pár perc, hanem az előzetes ismeretek rendszerbe 

állítását, a más forrásból szerzett tudás megosztását is célozhatja. 

A főszöveg tagolása világos: felerészben drámairodalom-történet, másik 

bekezdésében a műfaji ismeretek bővítése.  

A tragikus triász bemutatása kötelező – ebből Szophoklész törzsanyag.  

A szaktanár más forrásból merített tudása kell ahhoz, hogy az irodalomtörténeti 

korszak mögé odarajzolja a konkrét miliőt, a demokrácia fénykorába lépő antik városállamot, 

ami éppen most, a marathoni csata utáni évtizedekben emelkedik kulturális értelemben is 

Hellasz fölé (hogy a déloszi szövetség építőjeként politikai hegemóniájáról ne is beszéljünk). 

Ezért lehet beszédes az az adalék, hogy Aiszkhülosz személyesen vett részt a szalamiszi 

csatában (Kr.e. 480), Szophoklésznek ifjúként része volt a győzelmet köszöntő karénekben, és 

Euripidész ebben az évben született. 

Aiszkhülosz alkotásai közül – neki is csak hét műve maradt az utókorra – a főszöveg az 

Oreszteiát említi mint az egyetlen fennmaradt trilógiát, illetve nagy hangsúlyt fektet a 

dramaturgiai kezdetekre (egyszerre két szereplő áll szemben a karral), hiszen a dialógus, a 

párbeszéd valóban a drámai műnem alapeleme. Továbbá részévé válik – talán éppen az 

elindítójává – annak a folyamatnak, aminek betetőzője Euripidész, de legnagyobb 

haszonélvezője Szophoklész, ti. a mitológiai tradícióból való merítésnek, de egyszersmind az 

attól való eltávolodásnak.  

Euripidész nem először marad a tökéletes, az aránytartó Szophoklész árnyékában, bár 

voltak olyan irodalomtörténeti korszakok, amikor ismertebb volt a thébai mondakört 

http://zanza.tv/irodalom/okor/az-antik-szinhaz-es-drama
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feldolgozó Szophoklésznél, pl. a francia klasszicista drámairodalom fénykorában: Racine 

Phaedrája éppúgy őt tekinti elődnek, mint a már említett Magyar Elektra. 

A három antik drámaműfajból igazán csak a tragédia fontos (a középiskolai 

irodalomtanítás számára). A szatírjáték megmosolyogtató kifejezés (nem árt a Dionüszoszt 

kísérő férfiak megnevezését visszahelyezni az eredeti kontextusába, ahogy az a fogalmak 

egyikeként meg is jelenik), az athéni komédia pedig egészen a római korig helyi értékén 

kezelhető. 

Arisztotelész Poétika-szemelvényei kiválóan illeszkednek a lecke mondandójához. Sőt 

még előre is mutatnak, hiszen az Oidipuszra vonatkozó kitételek alátámasztják Szophoklész 

drámaírói nagyságát, amit majd a következő leckék taglalnak. 

Érdemes szót ejteni az utolsó modul kortárs szövegéről, illetve arról, hogy mennyire 

hasznos a hozzá kapcsolt feladat a lecke tárgyához képest. Első látásra nagyon nehéz 

szövegalkotási feladatnak tűnik, csak olyan diáknak érdemes ajánlani, akit nem frusztrál az 

esetleges kudarc, hogy ti. nem tudja értelmesen megválaszolni a figyelmébe ajánlott 

kérdéseket, mint pl. hétköznapi kommunikáció – kódolt üzenetek. 

12. A thébai mondakör 

Kicsit félrevezet a lecke szövege, hiszen sem többet, sem kevesebbet nem ígér, mint a 

mitológiai történetfüzér összefoglalását, amit közönségesen thébai mondakörnek nevezünk. 

Ebből valójában csak az Oidipusz király c. tragédia elemzését, értelmezését tartalmazza 

a könyv.  

A ráhangoló kérdésfeltevés több mint célszerű vagy csak releváns: magunk alakítjuk a 

sorsunkat vagy felsőbb hatalmak határozzák meg életünket – ez olyan dilemma, ami nem 

pusztán Oidipuszé, hanem minden emberé, függetlenül attól, hogy mit ért (vagy mit hisz) 

felsőbb hatalmak alatt. (Visszatekintve a görög eposzokra – éppen ebben a tekintetben 

értelmezett a korábbi lecke fundamentális különbséget Akhilleusz és Odüsszeusz sorsa és 

döntései tekintetében. S még az sem teljesen bizonyos, hogy helyesen tette. Akár ez is lehetne 

gondolati híd a mitológiai gyökerű hőseposz és a hasonló anyagból építkező tragédia között.) 

A főszöveg két bekezdést tartalmaz. A jóslat inkább a mitológiai anyag összerendezése 

a legfontosabb előzményre, Oidipusz sorsára vonatkozóan, az Oidipusz címet viselő bekezdés 

pedig már a Szophoklész-tragédia cselekményének mitológiai nyersváltozatát meséli el. 

A mitológiai cselekménysor elbeszélésének természetesen vannak terjedelmi korlátai. 

Elsősorban ennek tudható be, hogy a könyv elmulasztja a kisfiú szörnyű sorsára vonatkozó 

jóslatot úgy értelmezni, hogy az apja, Laiosz thébai király bűne miatt az istenek büntetéseként 

hárul rá. Az ismertetésből az is kimarad, hogy Iokaszté lerészegítette a férjét, hogy attól 

gyermeket foganjon (a szörnyű jóslat ellenére). Kimarad a királyi ház szolgája is, aki részben 

végrehajtotta ugyan a gazdája parancsát, de mégsem tudta a tehetetlen csecsemőt sorsára 

hagyni, és rábízta a korinthoszi király pásztorára, hogy vigye el messze földre. Másrészt ő az 

egyetlen szemtanúja a Laiosz-gyilkosságnak, s amire visszaér a városba, addigra már Oidipusz 
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az éppen saját fia által megözvegyült anyja férje, a trón birtokosa. Ez a jó szándékú 

parasztember lesz a tragédia kulcsszereplője, hiszen egyedül ő tudja, hogy Oidipusz életben 

maradt, s hogy hová került, ezért szembesül a korinthoszi hírnökkel, aki épp a hajdani 

pásztortárs. 

A thébai mondakör állandó szereplője Teiresziász, aki ugyan tudja, hogy Oidipusz apja 

gyilkosa és tulajdon anyja szeretője, gyermekeinek egyszersmind testvére is, de nem tőle 

tudják meg először a thébaiak, hogy az istenek haragja, a dögvész Laiosz tisztázatlan halála 

miatt sújtja a várost, hanem a jóshelyen, Delphoiban Püthiától, Apollón papnőjétől. 

A leckeszöveg végén ez a sokat sejtető kijelentés áll: Itt kezdődik Szophoklész Antigoné 

című tragédiájának cselekménye. Világosan elkülönül hát a mitológiai eredetű történet attól, 

amit ehhez a drámaköltő a saját kútfejéből merítve hozzácsatol.  

A tankönyv többi szövegrészei már a dráma elemzéséhez adnak támpontot – 

helyénvaló módon egészítik ki a puszta történetet, hisz a kerettanterv részletek ismeretét 

várja el az Oidipusz király c. drámából is. Kiválóan hasznosíthatók ebből a szempontból a 

szöveggyűjtemény szemelvényei, illetve a szövegértés kérdései, feladatai. 

Fogalmak címszó alatt olyan definíciók olvashatók, amelyek ismerete nélkül ugyan a 

thébai mondakör megérthető, viszont a tragédia antik műfaja kevésbé, sőt egyáltalán nem. 

Mint pl. az akció–dikció fogalompárja.  

13. Szophoklész: Antigoné 

Akármennyire nem állandó repertoárdarab, Szophoklész tragédiája az egyik legsikerültebb 

görög dráma, tanításának hagyománya vetekszik taníthatóságának etikai-irodalmi értékeivel. 

A ráhangoló kérdés rögtön bevisz a téma sűrűjébe: a konfliktus valóban az Antigoné 

lényege, ugyanakkor a válasz elbizonytalaníthat, hiszen a kilencedikes tanuló találkozhatott 

eddigi tanulmányai során a két szereplő közötti konfliktussal (nem is eggyel). Persze azok egy-

egy epikus mű szerkezetében bukkantak fel – gondolhatunk mindenekelőtt Akhilleusz és 

Agamemnon drámai összecsapására, de akár Oidipusz és a kérők tragikus szembekerülésére 

–, és nem egy tragédia, egy drámai mű középpontjában. 

A képi illusztrációk eddigi példái során nem találkozhatott az olvasó olyannal, mint 

jelen esetben, hogy egy képzőművészeti alkotás a maga formanyelvén mondja el, mintegy 

beszéli el a mű fontos előzményét.  

Eteoklész és Polüneikész halálos párviadala hozza létre a drámai alapszituációt, ezért 

kerülhet (újra) trónra Kreon, de a testvérviszály okairól maga a mű nem mond többet, mint az 

alapul vett thébai mondakör. A kérdés másik eleme talányos, meglehet a testvérviszály az 

istenek átkának végső lecsengése, akik fián és fiával bosszulják meg Laiosz király bűnét, és 

meglehet, hogy ezt a balsorsot öröklik meg Oidipusz fiai. (Mintha Antigoné motivációja 

titkainak ágyazna meg ezzel a kérdéssel a tananyag szerzője, mindenesetre a téma a következő 

lecke végén ismét felbukkan.) 
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A főszöveg első bekezdése pontosan arról ír, amit a címe sejtet: cselekmény és 

szerkezet összefüggésében pontosan azonosíthatók a szerkezet kötelező elemei. Úgymint 

alaphelyzet, expozíció, konfliktus, bonyodalom, tetőpont, végkifejlet. Nem hat zavarólag, hogy 

az antik tragédia később hatalmas karriert befutott szabálya, a hármas egység elve beékelődik 

ebbe a szövegrészbe, hiszen alapvetően van köze a cselekményvezetéshez. Mindkettő 

keresésére alkalmas a szöveg – tehát akár szövegértési feladatként is feldolgozható, de 

készíttethető belőle vázlat is. 

Bonyolult gondolatvezetés jellemzi a Hübrisz és katarzis címet viselő második 

bekezdést – igényli a szaktanár magyarázatát.  

A harmadik témában – Emberi konfliktusok – az olvasó (illetve a néző) maga is 

értelmezheti a főhős cselekedeteinek motivációját, nem kell mindenben a drámaíróra 

hagyatkoznia (nyitott mű). A főszöveg konkrétan a porral való jelképes behintés 

megismétlését firtatja. 

Ugyanitt olvashatjuk azt a felvetést, ami régen uralkodik a görög tragédia elemzésének 

szakirodalmán: Antigoné makacssága, daca nem rosszabb-e, mint Kreoné, aki sokáig 

mutatkozik hajthatatlannak, de a végén mégiscsak visszalép a törvényétől, míg Antigoné ádáz 

ellenszegülése átcsap az Iszméné elleni gyűlöletbe, önmaga és kedvese, Haimon halálát 

okozza, áttételesen akár nagynénje, Eurüdiké halálát is – ha továbbgondoljuk ezt az 

értelmezést. A tankönyv a következő lecke végén hozakodik elő ezzel.  

Az Irány a szöveg! kérdései akár a következő tartalmi egység, a mű részletesebb 

elemzését is előkészíthetik – szövegértési feladat, de némelyike szövegalkotást igényel. Ezek 

értékelése akár a következő óra elején történhet, a közös megbeszélés pótolhatja a 

ráhangolódást. 

14. Az Antigoné elemzése 

Akár az összehasonlító műelemzés kapcsán (Az Iliász és az Odüsszeia összehasonlítása), jelen 

esetben is ugyanaz a kérdés és ugyanaz a válasz merül fel: egy mű elemzése írásbeli érettségi 

feladattípus, amit gyakorolni kell. A nagyesszé mint szövegalkotási műfaj, szövegtípus olyan 

mintákon gyakorolható, amelyek szerkezete, nyelvisége – nem utolsósorban: tartalma – 

orientálhatja a szaktanárt, diákot egyaránt a követelmények szintje felől. 

A tanári kézikönyv ebben a részben, némiképp továbblépve, a tételmondatok és azok 

argumentációja problémakörére koncentrál, ezt ajánlja a közös feldolgozás céljaként 

választani. Mindenekelőtt azért, mert az elemző vagy értelmező kijelentések irodalmi műről 

szóló értekezés esetében a szubjektivitás/objektivitás határterületén mozognak – sőt a 

modern irodalomtanítási elvek szerint a diák bármilyen véleményt megfogalmazhat, ha azt 

érvekkel támasztja alá. Különös figyelmet érdemel tehát azok bizonyítása, alátámasztása. 

A Konfliktusos dráma című első részben nem nehéz eldönteni az értelmezés konkrét 

tárgyát, hiszen a cím maga hordoz a tragédia műfaji változatára tett tételmondatszerű 

kijelentést. Amennyiben ennek a drámatípusnak az lenne az egyik kérdése, hogy a mű 
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szereplői az ellentétes akaratok közül melyikhez csatlakoznak, akkor ez nem is szorul 

bizonyításra. A bekezdés nem is teszi, helyette a konfliktus kialakulását rögzíti a drámai 

cselekmény menetéhez képest. 

A konfliktus három jelenetben bomlik ki – állítja ez elemzés –, és pontosan nevezi meg 

ezeket a szerkezeti elemeket: a Kreon–Antigoné, a Kreon–Haimon és a Kreon–Teiresziász 

dialógusokat.  

A szöveg értelmezi Kreon bűnét a klasszikus tragédia sajátos fogalmai szerint: a 

hübrisz, az elvakult gőg, ami az istenkáromlásba hajszolja az ellenállásba ütköző királyt. 

Törvényét az istenekkel szemben is abszolútnak tételezi.  

Érdekes a kar szerepének az értelmezése mint az ingadozó gyáva tömeg színpadi 

megjelenítése, képviselete, aktív szerepkörben, kilépve az attikai dráma hagyományos 

felfogásának szűk keretei közül. Bizonyára ebből fakad a sokat emlegetett sztaszimon (álló 

karének) finom értelmezése – alátámasztva a megrögzött magyar fordítás és az eredeti görög 

szófordulat jelentésének körülírásával.  

15. Catullus 

Most csak visszautalni lehet a korábban részletezett problémakörre: Kreon és Catullus közt – 

akiket a tankönyvben pusztán az oldalszám különít el – több világ süllyedt el, mint a mai 

világunk és pl. a precolumbián kultúrák közt. Nem lehet beláthatatlanul hosszú évszázadokat 

egyszerűen átlépni, mintha azok nem is lettek volna. Hosszú és ellentmondásos út vezet az 

európai irodalmi hagyományban a klasszikus kori antik görögöktől a neoterikus latin költőkig.  

Az antik görög irodalom a világhódító latin nép elitjének divatja lett, a római nemesség 

versengve utánozta azokat, akiknek eszményeihez voltaképp semmi köze nem volt, de az 

irodalmi nyelv konvenciói – műfajok, versformák, témák és motívumok – azt a látszatot 

kelthették, hogy ők a hellén istenek kegyeltjei. Alkalmasint ezt nevezzük hellenizmusnak.  

Úgy tűnhet, hogy bizonyos irodalmi témák időtlenek, mintha a mai felfogás jelenne 

meg már több mint kétezer évvel ezelőtt: a szerelem olyan szenvedély, érzelem, ami mindent 

elsöpör, mindent félrelök: amor vincit omnia. Ebből a logikából indokolt a Catullus-fejezet 

ráhangoló feladata – nem beszélve arról, hogy a témakör lényegét célozza meg, a szerelem 

ellentmondásos érzés, mindenféle individuum, így a lírai én legbensőbb, legintenzívebb, 

ámbátor ambivalens érzelme.  

A főszöveg megkísérli a lehetetlent: gondolati ívet rajzolni a köztes századok világai 

felett, de néhány mondata csak felhívást jelenthet a szaktanár számára, neki kell ezt az űrt 

kitöltenie. Hely hiányában csak jelzéssel élünk, nem konszenzuson alapszik az a kijelentés, ami 

a neoterikus költő Catullust a római aranykor költészetéhez kapcsolja. 

A főszöveg további bekezdése – A szerelem Catullus költészetében – jól foglalja össze 

az ún. új költők másféle irodalmi törekvéseit az archaikus kor latin irodalmához képest. És 

mindenekelőtt releváns módon értelmezi azt a két költeményt, amit illik ismerni Catullustól.  
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Az Éljünk, Lesbia… kezdetű lírai költemény elemzése hangsúlyozza a vers feszes 

retorikai szerkesztését, aminek ellentmond a műfaj (epigrammaszerű) és a versforma 

(kötetlenebb jambikus sorok). Ugyanakkor a mord öregség és a könnyelmű fiatalság (iuventus 

ventus) ellentéte, a múló pillanat és az elkerülhetetlen elmúlás tragikuma valóban 

ellentétekként adnak némiképp filozofikus keretet.  

Kikerülhetetlen az Odi et amo… (Gyűlölök és szeretek…) kezdetű epigramma 

értelmezése. A főszöveghez kapcsolódó szövegértési, szövegértelmezési feladat a műfordítás 

nyelvi akadályaira hívja fel a figyelmet. 

A Vitassuk meg! aktuális feladata a nemzedéki ellentét felvetésével foglalkozik, éppen 

a leghevesebb, a személyiséget leginkább megmozgató érzelem, a szerelem kapcsán. 

Figyelmünkbe ajánlható két megfontolás: egyrészt tekinthető-e véletlennek, hogy 

Madách a római színben Ádám úri cimboráját Catullusnak hívja, másrészt nem fedezhető-e fel 

közvetlen irodalmi hatás Az én menyasszonyom c. versben, kiváltképp, ha tudjuk, hogy 

Catullus Lesbiát mindenki kedvesének nevezte elragadtatott pillanataiban? 

16. Vergilius 

A főszöveg a legnagyobb terjedelemben az eclogával foglalkozik – tekintettel az azt magyarra 

fordító és a műfajt megújító Radnóti Miklósra, bár ez inkább az Irány a szöveg! utolsó feladata 

és a fogalom, az ekloga definíciója kapcsán válik explicitté. 

Meglehetősen zsúfolt ez a fejezet: bele kellett férnie a mecénás fogalmának éppúgy, 

mint az idill eredetének. A másik görög eredetű alapfogalom – a bukolika – magyarázata 

kimaradt, noha a szöveg majd kitér Theokritoszra, az eredeti hellén gyökerekre. Ami már csak 

azért is izgalmas, mert korábban Catullus az alexandriai (hellenisztikus) költészet folytatójának 

tekinthető. 

Ugyanez lehetne a joggal főműnek tartott Aeneis irodalomtörténeti értéke: benne 

Vergilius közvetlenül az antik görög (hellén) irodalmi tradícióhoz kapcsolódik. Olyan legendát 

sző, aminek aranyszálait az Iliászból bogozza ki, az Odüsszeia mintájára gombolyítja, és beépíti 

a homéroszi eposzok mellett még élő antik szájhagyományt. Olyannyira, hogy a mű alapötlete, 

hogy a feldúlt Trója alól elmenekülő Aeneas, a római nép ősatyja, valójában nem is Vergilius 

elmeszüleménye.  

Külön figyelmet érdemel a fejezet szövegalkotási feladata, amit ugyan a feladatkészítő 

érvelésnek nevez, de könnyen belátható, hogy a Hogyan születik meg egy regény ötlete? c. 

kérdést kifejtő esszé valójában Szabó Magda művét bevezető előszó tartalmi összefoglalása 

lehet. Ettől eltekintve a kijelölt irodalmi szemelvény igen értékes adalékokat tartogat az 

olvasójának abban a tekintetben, hogy régen mi mindent kellett tudni egy gimnazistának az 

antik irodalomból. 
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17. Horatius 

Akármit is gondolunk Catullus és Vergilius időszerűségéről, taníthatóságáról, tanítandó 

voltáról, a latin költők közül magasan kiemelkedik Horatius. Egyik korszakban modernnek hat, 

a következőben tiltott, sőt üldözött szerző. Mindamellett mindig van felfedezhető Horatius 

ódáiban, még a közismert és agyonelemzett művekben is: a lecke – akár a főszöveg, akár a 

szöveggyűjtemény – középpontba helyezi a Licinius Murénához írt, illetve a Thaliachushoz c. 

műveit. Joggal, hisz akár az arany közép fogalma és elve, akár a híres-hírhedt carpe diem! 

Európa-szerte része az általános műveltségnek. 

A főszöveg verselemzése szinte kimerítő választ ad az Irány a szöveg! feladataira. 

Ugyanakkor a már magukban a magyar fordításokban is klasszikussá vált szövegek alkalmasak 

olyan retorikai-stilisztikai alakzatok felismertetésére, mint pl. a pictura – sententia 

fogalompárja, amit leginkább Csokonai tankölteményeiben próbálunk megragadni, mint a 

szerkesztés elvét. Vagy pl. az arany közép horatiusi alapelvének metaforikus megjelenítésében 

érdemes észrevenni az egy gondolattal viaskodó Petőfi hasonló, sőt ugyanazon képeit: kőszirt 

– magas torony, kiemelkedő terebélyes fa, amibe belecsap a villám. Remekül lehet 

szemléletessé tenni a klasszikus és romantikus magatartáseszményeket: egyiké a végletektől 

való tartózkodás, a másiké éppen a végletek iránti vonzódás, a langyos középszer, a 

középszerűség elvetése. 

Ugyanennyire érdemes a hajó-toposz motívumrendszerét körbejárni, hiszen nemcsak 

Berzsenyi osztályrésze lesz a kikötés, a vitorlák levonása, a bölcs megelégedés, hanem az 

ellentétnek is nagy a kultusza – elég, ha Ady röpülő hajójára és részeg evezősére gondolunk, 

aki nem akar a szürkék hegedőse lenni, hajtsa akár a Szentlélek vagy a korcsmák gőze.  

A szövegalkotási feladat – Hogyan egészíti ki a beszédmód az elmondott tényeket? – 

Kosztolányi egyik novellájára vonatkozik, amiben az író beszélteti az egyik szereplőjét.  

Összefoglalás 

A 17 lecke, az antik görög-latin irodalom összegződik az összegzés tíz kisesszéjében és az 

azokhoz kapcsolt feladatokban. A tanegységek elrendezése nem okozhat problémát: az első a 

görög mitológia legfontosabb tudnivalóit fogalmazza meg lakonikus stílusban; a trójai 

mondakör, az eposz műfaja és a homéroszi kérdés ebben a részben is összetartozást mutat; 

egy bekezdés terjedelmű a görög lírai versformákra vonatkozó rész; és a görög színjátszás és 

a thébai mondakör fogalmai alatt Szophoklész két tragédiája is értendő. Végül a három 

utolsóban ismétlődik a Catullusra, Vergiliusra, Horatiusra összpontosító irodalomtörténeti 

érdekeltségű figyelem, ahogy az utolsó három leckében.  

Mindegyik bekezdéshez feladat kapcsolódik, ezek típusáról, helyéről, 

felhasználhatóságáról érdemes elgondolkodni. Tipikusan a feldolgozás alatti feladat a trójai 

mondakör központi cselekményfolyamának vázlatát elkészíteni, ami nem azonos bármely 

eposz szerkesztési elvével, hisz magát a háborús tíz évet csak a különböző eposzok összevetése 

révén lehet összegezni. Talán könnyebb a thébai mondakör cselekményvázlatát elkészíteni. 
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Jól alkalmazhatóak az alábbi feladatok: igazi esszéfeladat a klasszikus görög tragédiák 

egyikében a központi probléma megfogalmazása vagy a homéroszi eposzok eltérő 

embereszménye, hiszen irodalmi alapkompetencia a főhős jellemzésének, karaktere írói 

rajzának elemzése, részletezése, kifejtése. Nem is szólva az antik eposzok tartalmi, műfaji 

egyezéseiről, hasonlóságairól. 

A szaktanár persze szabadon dolgozhat ezzel az összefoglalással is, mint bármely 

leckével. Megteheti például, hogy önálló tanulói feladatként abszolválja. 

Már az is egy jó szövegértési feladat, hogy a diákok maguk keressék vissza az 

összefoglalás tételmondatait a tárgyuknak megfelelő lecke főszövegében vagy bármely 

részében. De az is lehet egy értelmes cél, hogy arra irányítjuk a tanítványaink figyelmét: 

hogyan épül fel egy kisesszé, hogyan sorjáznak egymást követve, egymásba kapcsolódva a 

szöveg mondatai, milyen fogalmaknak kell feltétlenül felbukkanniuk az összefoglalásokban. 

Újabban kimeneti követelményként merült fel a szavak számának limitálása, erre is érdemes 

odafigyelni. 

Ugyanakkor a szaktanár szabadsága értelemszerűen azt is jelentheti, hogy maga 

készíttet a diákjaival hasonló összegzéseket vagy akár feladatokat, amiket ők aztán egymásnak 

kitűzhetnek. 

Alkalmas lehet az összegzésre a tanulói projektfeladat. Sőt, a legalkalmasabb, hiszen 

nélküle költői túlzás olvasott drámákról beszélni vagy a homéroszi eposzokról akként, mintha 

a diákjaink akár az egyiket is ismernék. Nem beszélve az ókori lírikusokról, akiktől aligha 

szoktunk egy-egy művet csak úgy, a magunk szórakozására olvasgatni. El kell fogadni, hogy 

tanítványaink ezt az irodalmi örökséget szemelvényekből ismerik meg, alkalmasint a 

tankönyvekből – a szaktanárnak ehhez mérten kell megtalálnia az arany középutat. 
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II. A Biblia 

Ebben a témakörben még a szokásosnál is fontosabb kiindulni a kerettanterv 

követelményeiből, hogy ti. mit vár el a középiskola 9. évfolyamán az irodalom tantárgytól az 

ismeretek és fejlesztési követelmények tekintetében. Ugyanerre vonatkozik a magyar 

érettségi részletes követelményeinek azon előírása, ami a diákok bibliai műveltségét a 

kötelező középszintre pozícionálja – szemben pl. a felvilágosodással vagy a reneszánsszal. 

Nevelési célként fogalmazódik meg: „a bibliai történetek etikai vonatkozásainak 

tudatosítása. Bibliai élethelyzetek, magatartásformák, témák, motívumok megismertetése, 

befogadásának képessége, továbbélő hatásuk tudatosítása. 

Ismeretek: szemelvények az Ószövetségből (a héber Bibliából) (pl. Teremtéstörténet, 

Káin és Ábel, A vízözön, Bábel tornya, József története, Mózes és a tízparancsolat, próféták, 

Jónás története, zsoltárok). Szemelvények az Újszövetségből (pl. Máté evangéliuma; 

példabeszédek, pl. A tékozló fiú, Az irgalmas szamaritánus; a passió, Pál apostol 

Szeretethimnusza; az Apokalipszis egy részlete). A bibliai hagyomány továbbélése az európai 

és a magyar szóbeli és írásos kultúrában (pl. szókincsben, szólásokban, témákban, 

motívumokban). 

Fejlesztési követelmények: 

 a tanuló megismer/felismer bibliai élethelyzeteket, magatartásformákat, témákat, 

motívumokat;  

 tudja néhány közkeletű bibliai szólás, állandósult kifejezés eredetét és jelentését;  

 ismeri a Bibliához kapcsolódó ünnepek, hagyományok eredetét, tartalmát; 

 tudatosítja a bibliai motívumok, témák, műfajok továbbélését a kultúrában;  

 ismeri a Biblia máig tartó hatását az európai irodalomra és művészetre.” 

1. A Biblia 

A témakör első fejezete már a ráhangoló feladatrészben ismeretet közöl: fontos helyen 

exponálja a két, eltérő (ember-)teremtéstörténetet, ami az első lecke kiemelt tárgya lesz, és 

ezzel kapcsolatban fogalmaz meg kérdést – a paradicsomi állapot hétköznapi jelentését 

mozgósítva.  

A főszöveg első bekezdése – A Biblia részei – jóval több és új ismeretet közöl, mint 

amire a címe alapján következtethetnénk. A művelődéstörténetben betöltött 

felülmúlhatatlan jelentőségét deklarálja, de csak utal a sugalmazott voltára, és körülírja, hogy 

egyáltalán milyen népet tekintünk zsidónak. Ezt a gondolatmenetet részben magyarázza a 

Héber Biblia megnevezés (a hagyományos Ószövetség helyett), aminek a használata igazán 

majd csak az ezt követő negyedik leckében válik világossá, amikor a római katolikus kánon 

szerinti ószövetségi könyveket táblázatba foglalva láthatjuk. 

Az utolsó bekezdés a kánon és az apokrif fogalmait írja körül. Itt leginkább az egyház 

kifejezés szorul kifejtésre, hisz nem evidens a keresztény felekezetek tartalma, és az is csak 
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később derül ki, hogy a protestáns Ószövetség és a Héber Biblia gyakorlatilag ugyanazon 

könyveket tartalmazza. 

A második alfejezet – A bibliai teremtéstörténetek – a szaktudományban már tisztázott 

elohimista és jahvista teremtéstörténet szembeállításáról szól. Azonnal felmerül az autentikus 

mérőeszköz: a lecke alapján a diák képes lesz-e megérteni Madách keretszíneinek 

problematikáját, a bibliai hagyományhoz való diszkrét és ambivalens viszonyát? 

Némiképp hasonló szorongással gondolhatunk Vörösmarty kései versének 

értelmezésére is – Mintha ujra hallanók a pusztán / A lázadt ember vad keserveit, / Gyilkos 

testvér botja zuhanását… Hogy a diákok mennyire értik Káin és Ábel történetét, azt nem a 

bekezdés néhány sora fogja megalapozni. 

A Vitassuk meg! feladata megvilágítja a bibliai magatartásmintát. A vitakérdésekkel 

érdemes tervezni az órán, hiszen a problémakörük aktuális, a serdülőkor pszichéjétől enyhén 

szólva nem idegen, tárgyuk szerint helyük, funkciójuk van: a bibliai történetek etikai 

vonatkozásainak tudatosítása. 

Az Irány a szöveg! visszakanyarodik a kezdő történethez, hogy ti. miként teremtette 

Isten a világot a szent hagyomány szerint hat nap alatt, s egyúttal újra explicitté teszi a 

félreértést: a Genezisben a világ teremtésére egyféle teremtéstörténet szöveghagyománya 

vonatkozik; az ember, illetve az emberpár történetére nézve van a Bibliában kétféle felfogás.  

2. Biblia és irodalom 

A pusztán ráhangolódást célzó feladat rátapint a lényegre: Európa nyelvi sokszínűsége éppen 

annyira fundamentális, mint a magyar nyelv és az indoeurópai nyelvek különbsége. Ez 

nemcsak tapasztalata az élő idegen nyelvekkel küzdő diákságnak, nemcsak az Achilles-pontja 

és egyben (megoldása esetén) jövője az európai integrációnak, hanem a bibliafordítások 

kardinális kérdése is: Mennyiben őrzi meg egyetemes jellegét, szakrális nyelvét a 

népnyelvekre történő fordítás után a katolikosz kereszténység? Ha a kérdésfelvetés ebben a 

kontextusban történik, akkor valóban bevezet a lecke fő kérdéskörébe: Képes-e bárki – legyen 

akármilyen nyelvtudós, ihletett fordító – a sugalmazott szavak szakrális jellegét átadni egy 

másik nyelven? 

A főszöveg szerint igen: a hetven alexandriai tudós legendája után a joggal szentté 

avatott Augustinus nyelvi bravúrja alapozza meg a világvallássá lett kereszténység nagy 

korszakát. De mi, magyarok se szerénykedjünk: Károli Gáspár teljes fordítása az adott 

körülmények közt – szétszakadás, üldöztetés, a magyar nyelv állapota – maga a csoda (még 

akkor is, ha nincs magyar előzmények híján). A Bibliafordítások c. bekezdés fontos 

művelődéstörténeti ismereteket tartalmaz, de legalább ennyire fontos a történeti háttér: a 

hellenizmus fellegvárában élő zsidó diaszpóra elgörögösödése, nyelvvesztése, a 

későcsászárkori Róma latin nyelvének iskolázottsága, Luther anyanyelvi fordulata, a szász 

dialektus ereje (a meisseni norma) és nem utolsósorban a jó partiumi magyar ember, a 
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nagykárolyi gyökerű Károlyi humanista előképzettsége. Valamint az a megállíthatatlan trend, 

ami a jezsuita Káldi Györgyöt arra ösztönzi, hogy a katolikus Bibliát is átadja a magyar nyelvnek. 

3. A Héber Biblia – Mózes könyvei 

A ráhangolódást célzó feladathoz mindenképp fel kell venni az alkalmazandó fogalmak közé a 

bibliai próféta jelentését (ahogy ezt a fogalomtár első helyen hozza is). 

Lassan világossá válik az is, hogy mit tartalmaz a zsidó és a protestáns kánon, szemben 

a katolikussal (illetve az ortodoxszal). Magyarázatra szoruló kifejezés a leckében: a keresztény 

– szemben a protestáns szóhasználat szerinti keresztyénnel: a római (latin rítusú) és a bizánci 

(görög szertartásrendű) vallásfelekezetek közös neve.  

Mivel a korábbi két fejezet érintette a Teremtés könyve legismertebb történeteit, a 

következő bekezdésben kerül középpontba az Exodus, a Kivonulás könyve, Mózes küldetése, 

a zsidók megszabadítása az egyiptomi fogságból. 

Ahogy majd a következő fejezet teszi, hogy ti. az ószövetségi Jónás könyvét 

egybeszerkesztett szövegben ismerteti a babitsi feldolgozással, jelen esetben sem lenne 

célszerűtlen párhuzamba állítani a zsidók kivonulását Petőfinek A XIX. század költői c. műve 

2–5. versszakával. Ami csodás példája annak, hogy egy magyar költő – akitől egyébiránt távol 

áll, hogy istenes verseket, himnuszokat vagy zsoltárokat írjon – milyen természetességgel és 

erudícióval építkezik az ószövetségi történet toposzaiból.  

Terítékre kerül a tízparancsolat, az ószövetségi-mózesi vallási hagyomány egyik 

fundamentuma (nem véletlen a kőtábla). A lecke egy mondattal érinti, a szövegértési 

feladatok egyike vonatkozik rá, azok közül is a legegyszerűbb, ti. a csoportosítás. A zsidó 

pészah is témaként szolgál, vonatkozik rá a szöveggyűjtemény egyik szemelvénye, a hozzá 

kapcsolódó két feladat, sőt voltaképp a Vitassuk meg! kérdéskörében is központi szerepet kap.  

4. A Héber Biblia további könyvei 

A ráhangolódás felvezetője nem ok nélkül koncentrál a zsoltár bibliai fogalmára. 

A főszöveg a Héber Biblia könyveiből (a korábbiakban Mózes öt könyvére 

összpontosított) kettőt választ, Dávid zsoltárait és Jónás könyvét. (A szaktanár indíttatása és 

bibliai műveltsége alapján még a táblázatban megadottak közül is választhat, feltéve, ha 

világos különbséget tud tenni a zsidó és a katolikus kánon könyvei közt.) 

A Zsoltárok könyve a lehetséges százötvenből háromra koncentrál, már abban a 

tekintetben, hogy a szöveggyűjteményben hármat közöl, s ezekre vonatkozik leírás, illetve 

szövegértési, szövegelemzési feladat. 

A főszöveg a 23. zsoltárra közöl értelmezést, amivel nem merülhet fel probléma. 

A Jónás könyve feldolgozásakor a lecke a szöveget Babits szövegével szembesíti, így 

segíti a feldolgozást. 

Egészen merész a Vitassuk meg! feladatrész kérdésköre: Miért alakult ki az a 

számtalan vallás, ami az emberiséget jellemzi? Miért van kinek-kinek saját istene? 
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Elképzelhető-e, hogy valaha a jövőben csak egy közös vallása lesz az emberiségnek? 

Természetesen ez a kérdéskör nem csupán egy tanórát tölthetne ki, de hetekre kínálhatna 

muníciót a beszélgetésekhez. Egyáltalán miért jellemzi az emberiséget egész története során, 

hogy van valamiféle vallása, istenképzete? Miért kapcsolódik ez mint tudatforma a népekhez, 

az emberek természetes és szerves közösségeihez? Feltételezhető-e, hogy a jövőben az 

emberiségnek csak egy közös vallása lesz? Mármint hogy lesz-e vallás? 

5. Az Újszövetség felépítése és Jézus alakja 

A ráhangoló kérdés a lényegre tapint: Jézus születésére, a karácsonyi történetre vonatkozóan 

mindenkinek vannak előismeretei, előzetes tudása. Az ide tartozó népszokások sem 

ismeretlenek, legfeljebb az autentikus hagyományőrzés került mára a perifériára.  

Az Újszövetség felépítése c. bekezdést követi a Jézus élete című egység. Számtalan 

módon lehet a tanórán a közös, a csoportos vagy az egyéni tanulói tevékenykedtetés 

bázisszövegeként felhasználni, de kiindulópontja lehet a tanulói feladatok kijelölésének is. Pl. 

hogy mit jelent az angyali üdvözlet, milyen himnusz kapcsolódik Gábriel arkangyal evangéliumi 

textusához, mit jelent az Ave, Maria – különösképp a zeneművészetben –, mit és hogyan 

ábrázolja a jelenetet az itáliai reneszánsz számos freskója (Annuntiata) stb. 

A passió teológiai értelemben középpontja az evangéliumoknak, mint ahogy a nagyhét 

a hívő katolikusok húsvéti ünnepének. Erre nézve is tartalmaz feladatokat, ötleteket a 

tankönyv, mindenekelőtt az elbeszélő szövegrész, de a szövegértelmezés is (Jézus elítélése, 

Jézus kereszthalála). Jó kiindulásként szolgálhat egy olyan epizódszereplő alakja is, mint 

Pontius Pilátus, akinek számtalan irodalmi megjelenítése közül érdemes a kevéssé ismertekre 

is odafigyelni – ilyen lehet Reményik Sándor hasonló című verse.  

Ebben az esetben is a művészetek egész tárháza áll a szaktanár rendelkezésére. Kezdve 

az oratóriumokkal (Máté-passió), a filmművészettel bezárólag (a vitatott Mel Gibson-féle 

Passió), csak felvillantva az európai képzőművészet olyan nagyságait, mint Michelangelo 

Pietája – a tankönyvi szöveg Pilinszkytől idézett sorainak finom utalását értve: „Méhének 

gyümölcse fekszik most holtan az anyaölben”). 

Érdekes a szövegalkotás aktuális feladata: Szakonyi Károly Szállás éjszakára c. 

novellájának értelmezése abból a sajátos szempontból, hogy az olvasó mennyiben ismeri fel a 

betlehemi szálláskeresés motívumait egy mai magyar vendégpanzióban játszódó jelenetben. 

A kérdés az, hogy egy, a témában laikus diák mennyire tudja ezt a feladatot megoldani a 

leckében kapott ismeretek azonnali és gyakorlatias felhasználásával, illetve hogy vallásos 

neveltetésű diákoknak, felekezeti szellemiségű iskolatípusban eleve más szempontok 

adandók meg az esszéhez. Ezt ismét csak a szaktanár belátása, diákjainak ismerete teheti 

helyre – de kiadható a feladat egyénre szabottan is (kiemelt tanári kompetencia), amibe az 

előbbi körülmények bele vannak kalkulálva. 
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6. Jézus tanítása és példabeszédei 

Logikusan kapcsolódik az újszövetségi második lecke az elsőhöz: annak Jézus élete volt a 

tárgya, ennek Jézus tanításai, középpontban a Hegyi beszéd és a Tékozló fiú példázata. Így válik 

teljessé Jézus Krisztus alakja. 

A ráhangoló feladat in medias res vág bele a tárgyába. Olyan előzetes tudás felől 

érdeklődik, amiben Jézus valamilyen tanítása, életvezetési tanácsa rögzült, mint pl. a Szeresd 

felebarátod, mint tenmagad! vagy mint az Az vesse rá az első követ, aki maga is bűntelen.  

Ha az Ószövetség (Héber Biblia) szövegei közt a Jónás könyve az, ami legközelebb áll a 

szépirodalom műfaji kategóriájához, az elbeszéléshez, akkor az Újszövetség, az evangéliumok 

példabeszédei azok, amelyeket egy irodalomtankönyv a maga eszközeivel a legadekvátabb 

módon értelmezhet. Hiszen a példázat, a parabola a képes beszéd egyik ősműfaja, amiben a 

jelentések megkettőződnek, akár egy szépirodalmi műben. 

A tékozló fiú példabeszéde az egyik legnépszerűbb ezek közül, s méltán. Magának a 

történetnek az elbeszélése világos, fordulatai maguktól értetődőek, nincs kétségünk afelől, 

hogy a kisebbik fiú bűnbánata őszinte, hogy az atyja öröme szívből fakad. Mint ahogy az 

idősebb fiúval szembeni olvasói ellenszenvnek is megvan a teljes indokoltsága a szövegben. 

Már csak az lehet a kérdéses, hogy a történet allegorikus kiterjesztésében mit és hogyan kell 

(és lehet) értelmezni. A főszöveg a fiatalabb testvérben a tékozló fiú szinte zsánerszerű alakját 

tapintja ki, akivel szemben az atya az isteni irgalmasság eszményével teli. Ugyanakkor kimarad 

ebből az interpretációból az idősebb testvér és a hozzá intézett atyai szózat: Fiam, te mindig 

itt vagy velem és mindenem a tied. Bár a bibliai szöveghelynek megszámolni is lehetetlenül 

sok exegétája van, talán megengedhető az értelmezés, hogy az Atya maga Isten (a Héber 

Bibliában Jahve), az idősebb fiú pedig a választott nép, a zsidóság. Az irgalom pedig nem más, 

mint az Istennek a pogányokra (nem zsidókra) kiterjedő atyai jósága – a kispróféta Jónás 

könyvében is valami hasonló értelem bontakozott ki.  

Szinte biztos, hogy a tankönyv használói választanak a két Szakonyi-mű szövegéhez 

kapcsolt feladat közt. Nemcsak a feltűnő ismétlődést kerülendő, hanem mert mindkettő az 

evangéliumi motívumanyag mai közegbe való átöltöztetésére épít.  

7. Az Újszövetség további könyvei 

Ebben a fejezetben is korlátozza tárgyát a tankönyv: egyrészt Pál apostol méltán népszerű 

szövegére, amit Szeretethimnuszként aposztrofál, illetve a Jelenések könyve bemutatására. A 

főszöveg arányait némiképp megváltoztatja, hogy a ráhangolódás feladata, a szemelvényhez 

illesztett szövegértési feladatok többsége, a kortárs irodalommal kapcsolatba lépő 

szövegalkotási feladat is a szeretetről szóló prófécia gondolatköréhez kapcsolódik. 

A főszöveg első bekezdésében felvillan a különös karriert befutott Saul, Paul apostol 

alakja, megemlíttetik a pálfordulás kifejezés, a damaszkuszi út – csupa olyan nyelvi frázis, 

amelynek bibliai háttere elhagyhatatlan a képes jelentés odaértéséhez.  
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A lecke feladatai közül kettő különösen nehéz. A szövegértési feladat negyedikje 

összehasonlítást rendel el az antik tragédiák vak látnoka, Teiresziász és Pál apostolnak a híres 

tükör által homályosan látunk kifejezése összevetéseként: Milyen különbségeket találsz ebből 

a szempontból az antik görög gondolkodás és Pál apostol elképzelése között?  

Nem kevésbé könnyű az egyik Esterházy-opuszban – A szív segédigéi – megtalálni a páli 

mondatot, hiszen még az ominózus mondat sem definiált a feladatban. Segítség lehet, hogy a 

keresett mondat a regényben grafikailag hangsúlyos. Egyébként ez a digitális mélytengeri 

búvárkodás (nem csupán szörfözés) csak a beugró, mert a feladat maga utópisztikus: Milyen 

lenne az a társadalom, amiből végképp kihalna a szeretet? 

Összefoglalás 

Az összefoglalás első bekezdésében azonnal szembeötlik, hogy a téma egyik kulcsfogalmát, a 

monoteizmust a tankönyv eddig nem használta, nem definiálta, holott az antik mitológiával, a 

görög vallásrendszerrel szemben ez a legfőbb nóvuma. Ezt – ha eddig nem kényszerült a 

szaktanár arra, hogy a kifejezést bevezesse – most kell megtenni.  

A második bekezdés tételmondatát is értelmeznie kell a szaktanárnak: A Bibliát mint 

irodalmi művet is olvashatjuk.  

Ennek a bekezdésnek a végén áll a kérdés: Milyen magyar irodalmi alkotásokat ismersz, 

amiket a Biblia ihletett? Nyilván ez az egyik legfontosabb az ismeretek szintjén, de a kérdés 

feltehető diagnosztikus, formatív vagy szummatív célzattal. Ha az utóbbit értjük a feladat 

jellege alatt, akkor a tudásanyag a tankönyvre és a más forrásból szerzett ismeretekre 

terjedhet.  
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III. A középkor irodalma 

Az Irodalom 9. újgenerációs tankönyv ebben a tematikus egységben az alábbi kerettantervi 

felosztáshoz és előírásokhoz igazodik: 

 

Világirodalom – az európai irodalom a 4–15. században (középkor) 

Órakeret: 6 óra 

 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai:  

- a történelmi és művelődéstörténeti korszakolás problémáinak (ókor, középkor, 

reneszánsz fogalmak koordinátái) megértetése; 

- érzékenyítés a középkori irodalom sajátosságaira: műfajok, világkép, értékrend; 

- néhány alkotás befogadásának támogatása. 

Ismeretek: 

- szemelvények a 4–14. századi európai irodalomból, példák, jellemző rövid részletek a 

különféle irodalomtípusokra, pl. himnuszköltészet, vallomás, legendák; hősi ének, 

trubadúr- és lovagi költészet, vágánsdalok; 

- Dante: Isteni színjáték (részlet[ek] a Pokolból); 

- Villon művei (pl. egy-két részlet a Nagy testamentumból). 

Fejlesztési követelmények: A tanuló 

 megérti a történelmi és művelődéstörténeti korszakolás problémáit (ókor, középkor, 

reneszánsz fogalmak koordinátái); 

 megismerkedik a középkori irodalom jellegével az ókeresztény és középkori szakaszban; 

a vallásos és világi irodalom együtthatásával; 

 felismeri az antikvitás hatását a középkorra (pl. Vergilius–Dante);  

 néhány szemelvény alapján értékeli Dante és Villon életművének jelentőségét. 

 

Színház- és drámatörténet – drámajátékos tevékenységgel 

Órakeret: 4 óra 

 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: 

- színház- és drámatörténeti ismeretek drámajátékos tevékenységgel történő 

megközelítése; 

- a dráma és a színjáték műfaji sajátosságainak vizsgálata és elhelyezése a dráma- és 

színháztörténet korszakaiban. 

Ismeretek: 

- néhány sajátos színjátéktípus a 10–16. században (a középkor és reneszánsz vallásos 

és világi előadási formái); 

- rögtönzés cselekményváz alapján. 
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Fejlesztési követelmények: A tanuló 

 részt vesz a témakörhöz kapcsolódó drámajáték előkészítésében és előadásában;  

 képes rögtönzésre (cselekményváz és adott állandó típusok alapján);  

 megismer néhányat az európai színjátszás máig élő hagyományaiból; 

 felismeri az előadásmódok és színpadformák sokféleségét a középkori játéktípusokban. 

 

Középkori nyelvemlékek 

Órakeret 3 óra 

 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: 

- a nyelvi és irodalmi hagyomány megbecsülése; 

- az anyanyelvi kultúra építése: a magyar kultúra legkorábbi emlékeinek megértése, 

értelmezése – összefüggésben a középkori írásbeliség szerepének, a nyelvemlékek 

jelentőségének tudatosításával; 

- művelődéstörténeti összefüggések megértése. 

Ismeretek:  

- középkori írásbeliség, műfajok, nyelvemlékek; 

- Halotti beszéd és könyörgés; Ómagyar Mária-siralom (kötelező művek). 

Fejlesztési követelmények: A tanuló 

 értelmezi a magyar nyelvű kultúra legkorábbi írásos emlékeit; 

 megismeri a középkori írásbeliség sajátosságait;  

 tudatosítja a nyelvemlékek szerepét, jelentőségét és továbbélésüket későbbi korokban (l. 

„Halotti beszéd”-ek). 

1. A középkor 

A témakör kulcsfogalma önálló, a bevezető lecke címszava és részben tárgya is. Nemcsak a 

definíció megalapozottságára való tekintettel fontos ez, hanem azért is, mert ilyen módon 

mégis valamiféle történeti háttér rajzolható a kevés irodalmi szemelvény mögé. Evidenciának 

hat, hogy konkrét történelmi ismeretek nélkül ez a korszak megfoghatatlan és távoli, holott a 

mai Európa genezisének döntő szakasza. A korábbi irodalmi korszakok a Mediterráneumra 

(Hellász, Róma), a Közel-Keletre (Palesztina, Judea) összpontosítottak, ezen régiók népeire, 

vallására, nyelvére. 

Eltekintve attól, hogy a ráhangolódás feladata ettől a logikai menettől inkább kitérő, a 

magyar építészetnek a tanuló szűkebb pátriájában való továbbélését tudatosíthatja. A 

főszöveg az első bekezdésében magára a közkeletű fogalom meghatározására törekszik 

(emlékezhetünk, a kerettanterv kiemelt prioritásként tünteti ki a történettudomány és a 

művelődés- vagy művészettörténeti középkor fogalmának a megkülönböztetését). Nem 

egyértelmű ugyan ennek a korszaknak sem a kezdete, sem a vége, de abban konszenzus van, 
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hogy a köztörténet (a história) középkorfogalma időbelisége tekintetében más, mint a 

művészeteké, így az irodalomé. 

Lehet jó feladatot alkotni a tanórán arra nézve, hogy egy korszak időhatárainak mit és 

miért választanak az egyes szakemberek. A történelemtudományban megdőlni látszik az i.sz. 

476 uralma, a Nyugatrómai Birodalom bukása, hiszen vannak, akik a középkor kezdetét már 

313-hoz, a milánói ediktum kibocsátásához kötik, s újabban egyre népszerűbb az 529. évre 

datálása. Nemcsak azért, mert ekkor alapítják az első bencés monostort, hanem mert 

Jusztinián bizánci császár ebben az évben rendeli el az athéni antik filozófiai iskolák, jelesül a 

platóni alapítású Akadémia bezárását. Ugyancsak vitatható a társadalmi formációk marxista 

elméletéhez kötött 1640, az angol polgári forradalom kezdete, mert vannak, akik 1492-re 

teszik a középkor végét (ez a dátum is kettős, hiszen ebben az évben ért véget a reconquista 

Granada mór uralom alóli felszabadításával), de hallani olyat, hogy 1517 októberében 

kezdődött új korszak. 

A művészettörténeti korszakként emlegetett középkornak a reneszánsz egyértelműen 

véget vet, mármint abban a tekintetben, hogy mint stíluskorszak szemben áll a gótikával (ami 

viszont tovább él még a XV. században is). Ugyanakkor világosabbá kell tenni, hogy a középkor 

művészettörténeti kategóriái szinte csak a latin kereszténység óvilági fertályán relevánsak, 

Bizánc művészete 1453-ig meghatározó és önmagával mutat szerves fejlődést, továbbadva ezt 

a keleti keresztény művészetfelfogást az ortodoxiának, a pravoszláv egyháznak. 

A főszöveg történelmi-vallástörténeti előzményként tekint vissza arra a folyamatra, 

ahogy az üldözött kereszténység fokozatosan államvallássá lesz i.sz. 313 és 380 között. 

Ugyanakkor lehet folytatni ezen történelmi lépéssorozat bemutatását a Római Birodalom 

végleges kettészakadásával, mindenekelőtt az 1054-ben beteljesedett skizmával, a nyugati 

latin rítusú és a keleti, görög nyelvű és liturgiában is más szellemiségű nagy egyházak 

elszakadásával. Ezen ismeretek nélkül a középkor latin nyelvű, majd a XIII. századtól a vulgáris 

népnyelven kibontakozó irodalma tévesen értelmezhető még akár európai irodalomként is – 

tekintettel a keleti kereszténység uralta területek kulturális-vallási elkülönülésére. 

A szaktanár döntésén múlik, hogy a legismertebb nyugati szerzetesrendek mellett ad-

e teret és lehetőséget a többi megismerésére, mint amilyenek pl. a ciszterci, premontrei, 

karthauzi, dominikánus, trappista szerzetesek. Természetesen külön kell figyelni a női 

szerzetesrendek belső világára is, s nem csak azért, mert Boldog Margit a Nyulak szigetén a 

dominikánusok női szerzetesrendjének nővéri közösségében élte le elhivatott életét.  

A főszöveg külön bekezdést szentel annak a költői kérdésnek, hogy Sötét-e a középkor? 

Ez a pár sor szembenéz azokkal az előítéletekkel (a szöveg itt diszkréten csak a toposz 

– ’közhely’ – kifejezést használja), amelyek az európai kultúra ezen (egyébiránt leghosszabb) 

szakaszát egyszerűen zsákutcának nevezik.  

Mind a Vitassuk meg!, mind az Irány a szöveg! a bencés rend Regulájának közölt 

részeire fordít különös figyelmet. Jóllehet ez a szöveg nem szépirodalom, még az egyházi 

irodalom regiszterébe is nagyvonalúan érthető bele, de jól mutatja a nyugati kereszténység 
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ambivalens viszonyát az egyházi és a világi értékek szembeállítása tekintetében. Ahogy a 

(magán)tulajdon bűn – de csak azok számára, akik egész életüket Krisztusnak szentelik –, úgy 

a szabad akarat, az egyén magánélete hasonlóképp megvetetté válik, szembeállítva a 

lemondással, az alázattal, az engedelmességgel és mindenekelőtt a tisztasággal. 

Fogalmazhatunk úgy is, hogy a nyugati szerzetesség kivonulás a világi társadalomból, a tiszta 

lelki élet, az üdvösségre törekvés kompromisszumok nélküli vállalása. Mindamellett ez nem 

lázítás, nem izgatás a világi hatalom ellen, sőt éppen a ferencesek révén visszatérés oda, 

többek között a prédikáció formájában, vagy más szerzeteseknél a gyógyítás, a karitász 

tevékenységén keresztül. 

2. A középkori egyházi irodalom 

Ebben a leckében csupa olyan műfajjal foglalkozunk – himnusz, vallomások, Mária-siralom, 

legenda –, amellyel a középkor egyházi literatúrája ismertette meg és gazdagította az 

egyetemes európai irodalmat. Olyan klasszikus értékeket adva örökül, mint az ambroziánus 

sor, a Stabat mater vagy az Legenda aurea. Olyan szellemi nagyságokat idézünk, mint Szent 

Ambrus, Augustinus, azaz Szent Ágoston, Jacopone da Todi vagy az első olasz verset jegyző 

Assisi Szent Ferenc. 

De talán van ezeknél is fontosabb: először jelenik meg a világirodalomban a 

transzcendencia iránti fogékonyság és áhítat, a szakrális tematika, a misztika iránti 

érzékenység, ami teljességgel hiányzik a görög mitológia istenképzetéből és irodalmából. Az 

amor sanctus babitsi fogalma írja le azt a nóvumot, amivel gazdagodik az európai kultúra a 

sötétnek titulált középkorban.  

A mai irodalomtörténetek és a nyomukban járó tankönyvek egyrészt elismerik a 

középkori egyházi irodalomban a himnuszok reprezentatív lírai műfajként való regnálását, 

ugyanakkor legmagasabb szintjüket a XI–XIII. századi, már nevesíthető (nem anonim) 

himnuszköltők alkotásaiban vélik felfedezni. Nekünk, magyaroknak éppen Kosztolányi Édes 

Anna regénykezdete mutat rá a himnuszköltészet utolérhetetlen magaslataira: a Requiem 

néven ismert Rituale romnum, a gyászmise olyan eminens (irodalmi) értékeket ad örökül, mint 

például az et lux perpetua luceat eis – és az örök világosság fényeskedjék nekik vagy pl. Ne 

tradas bestiis animas confidentes tibi. Et animas pauperum tuorum ne obliviscaris in finem – 

Ne dobd oda a vadállatoknak a tebenned bízó lelkeket! És a te szegényeidnek lelkét ne feledd 

el végképp! De a sort folytathatjuk a latin szentmise soraival is, mint pl. Agnus Dei, filius Patris, 

qui tollis peccáta mundi miserére nobis; Qui tollis peccáta mundi, súscipe deprecatiónem 

nostram – Isten Báránya, az Atyának Fia, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk; te 

elveszed a világ bűneit, hallgasd meg könyörgésünket!  

Talán a legbölcsebb, ha a szaktanár a fentiekről nem ad elő, nem magyaráz, csak hallgat 

– pl. olyan zenét, mint Haydn Nelson-miséje vagy Mozart Requiemje, amelyekben a fenti sorok 

megszólalnak (a latin szöveget és magyar fordítását célszerű kézbe adni). Nem szabad azt 

gondolni, hogy a liturgikus szövegek egyszersmind el is vesztek az irodalom számára, ezt éppen 
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dr. Moviszter bírósági tanúvallomása cáfolhatja, aki a gyászmise idézett szavaival biztatja 

magát, hogy őskeresztény katekumen módján kiálljon a vadállatoknak odadobott Édes Anna 

mellett. 

3. A középkor világi irodalma 

A ráhangoló feladat felvezető szövege teszi explicitté: mindenekelőtt arról kell szólnia a 

tanórának, hogy mit lehet érteni a világi téma, a világi tárgy, a világias szemlélet stb. 

kifejezések jelzői fogalma alatt. A középkorban persze ez mindazt jelenti, ami nem szorosan 

vett egyházi (klerikális), nem vallásilag (ti. a kereszténység által) meghatározott. Ugyanakkor 

a világi kifejezés az evilági fogalom rövidülése, s mint olyan, elvileg szembeállítható a túlvilági, 

az égi, az isteni minőséggel, értékekkel. Mint pl. a halandó a halhatatlannal, a gyarló a 

tökéletessel, a bűnös az üdvözülttel. 

Mindazonáltal az elvilágiasodás, a szekularizáció szintén forrása a fenti kifejezés 

közkeletű használatának, értve az előbbi alatt azt a történelmi-társadalmi folyamatot, hogy az 

európai történelem során abban a pillanatban elkezdődött a társadalom fokozatos leválása az 

uralkodó eszmekör szoros felügyelete alól, amint a diadalmas kereszténység egybeforrt az 

állammal. Meg lehet ezt figyelni az egyébként egyházi alapítású egyetemek jogi és szellemi 

autonómiájának kialakulásában éppúgy, mint a XI. századtól hirtelen megsokasodott nyugati 

szerzetesrendek megalapításában, hogy a XIII. századi ún. kolduló rendek megjelenéséről ne 

is beszéljünk.  

Lovagi líra, költészet, lovagi eposz, illetve lovagregény nem világos fogalmak 

mindaddig, amíg maga a miles, cavalier, chevalier, hidalgo, gavallér kifejezések közös gyökere 

nem egyértelmű, amíg a lovaggá válás bonyolult szertartásáról, a lovagi hat művészetről és a 

lovagi esküről nem esett szó. 

A nyugat-európai irodalmakban hatalmas hagyománya van a hősi epikának. S nem csak 

azokról lehet és kell beszélni, amit a főszöveg néhány mondattal, esetenként csak egy-egy 

sorral említ, hanem leginkább, amire ki sem tér: mindenekelőtt a kelta-walesi Arthur király 

mondakörére vagy a Beawulfra, ami egy X. századi óangol nyelvű másolatban maradt ránk; a 

korábban említett mondai hagyományból merített Trisztán és Izolda történetére, amit 

Gottfried von Strassburg 1200 körül német nyelven verselt meg. De utalhatunk arra is, hogy 

Nagy Sándor Trója-regénye is közszájon forgott, az alexandrin verssor ennek köszönheti a 

nevét. A Niebelung-ének nemcsak Wagner zenéjét ihlette meg, hanem a kialakuló német 

irodalmat is, hogy a spanyol Cid Cervantes halhatatlan remekművére tett hatásáról vagy 

éppen az azonos nevű francia klasszicista tragédiában való megjelenítéséről ne is beszéljünk. 

De ide vehetjük a magyar irodalmi Tankréd madáchi figuráját is, akiről kevesen tudják, hogy a 

breton (kelta) hagyomány alakja egyben valós történelmi személy a XI. században. 

A lovagi költészet, a trubadúrlíra, a német Minnesängerek szerelmi dalai máig tartó 

verstípust hagyományoztak ránk. Ennek a lírának köszönhetjük a szíve hölgyének szépségét 

zengő férfiköltő zsánerszerű figuráját, akinek nyomaiban olyan humanisták lépkednek, mint 
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az olasz Petrarca, az angol Shakespeare vagy a francia Pierre de Ronsard. A főszöveg kiemeli, 

hogy ez a szerelmi költészet eredetileg a kies provanszál régió okcitán nyelvén szólalt meg 

először, s jól érzékeli, hogy ez egyszersmind a népköltészet továbbélését, ihlető hagyományát 

is jelentheti, ami nem feltétlenül pogány fejlemény – ahogy ezt sokan állítják. Ebből a 

verstípusból Walter von der Vogelweide ismert költeménye kerül bele a szöveggyűjteménybe 

s egyszersmind a feladatok közé. 

Az irodalomnak mintha csak az lenne a tárgya, ami írásban ránk maradt: ennek 

köszönheti a népszerűségét a Carmina Burana, ez a több mint kétszáz verset tartalmazó 

gyűjtemény, amit ugyan 1803-ban megtaláltak a benediktbeuerni bencés monostorban, de 

valójában Carl Orff oratóriuma tette közismertté egyes dalait, nem utolsósorban a Dies Ira… 

kezdetű latin himnuszt. A vágánsok kapcsán persze újabb adalékokkal lehet szolgálni, de 

fontos tudni, hogy a diákhagyományok legismertebbje is eme gyűjtemény darabja, a Vivat 

académia, vivat professores… kezdetű – leginkább a ballagások elmaradhatatlan énekéről van 

szó. 

A Vitassuk meg! egyik feladata (a másik már sok is lenne) – Szerinted szükséges a 

bókolás vagy mindig teljesen őszintének kell lenni? – látszólag visszatér a ráhangolódás 

feladatrész már felvetett kérdéséhez (Milyen erényekre van ma szükség? – a hajdani lovagi 

etikettre célozva). 

4. Dante Alighieri 

A fejezet nemcsak Dante életéről, hanem a művéről is szól. Az Isteni színjáték sajátos tagolása 

révén egy teljes fejezet jut a Pokol c. résznek.  

Dante élete az itáliai reneszánsz nagyjai révén vált közismertté, leginkább a politikai 

karrierjének megtörése, száműzetése miatt, továbbá a nyolcéves Beatricével való 

találkozásának az egész életére gyakorolt hatása következtében. Mindezek teszik legendává a 

költő életét, de mindenekelőtt az, hogy teljes személyiségével van jelen az utókortól isteninek 

nevezett nagy mű mitikus látomásában, a túlvilági út fikciós (teljességgel eredeti), illetve az 

antik klasszikusokat követő leírásában.  

A főszöveg első bekezdése mintha adós maradna a commedia korabeli műfaji 

meghatározásával, hiszen a fogalmat az irodalomelmélet a dráma egyik alapműfajával, a 

vígjátékkal azonosítja. Márpedig tévedés lenne Dante főművét drámai költeményként 

aposztrofálni – annak ellenére, hogy az emberiség-költemény műfaji definíciójának 

megfeleltethető. A sokat hangoztatott „a középkor enciklopédiája” titulus efféle rangot ad, 

bár nem egészen tiszta az enciklopédikus voltának indokoltsága. Attól ugyanis, hogy Dante a 

Poklot kortársaival, főleg haragosaival népesíti be, és a mű megértéséhez lexikonnyi méretű 

jegyzetapparátusra van szükség – mindez nehézzé teszi a mű befogadását –, nos, attól még 

nem lesz enciklopédia. Legfeljebb a középkori etika bűn-katalógusa. 
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A főszöveg további részei – Az utazás-toposz szimbolikus jelenségei, A hármas szám – 

tömör leírást adnak leginkább arról a két fejezetről, a Purgatórium és a Paradicsom magyar 

címet kapott részekről, melyeket a legritkábban érint az utókor recepciója.  

A szemelvények és az azokhoz kapcsolt feladatok felhasználása akár az önálló tanulás 

során is maradéktalan lehet. 

5. Az Isteni színjáték – a Pokol 

A ráhangolódás helyett más típusú feladattal kezdődik a lecke: az alvilági alászállókra 

vonatkozó korábbi ismereteket kér, de új ismeretek szerzésére is buzdít.  

A főszöveg tagolása világos – az első rész a Pokol ismert szerkezetét adja meg vizuális 

formátumban, a középső rész hősei Paolo és Francesca, a szerelemben mértéktelenek, a záró 

bekezdés ugyancsak a szöveggyűjtemény egyik szemelvényéhez kapcsolódik, Odüsszeusz 

elmeséli benne utolsó utazását.  

A Pokol beosztása nemcsak a mű szerkezetéről ad áttekintést, hanem alátámasztja a 

tételmondatot is, amit nem lehet elégszer ismételni – a ráhangolódás felvezető mondataiban 

már szerepelt –, A Pokol beosztása a bűnök súlyának keresztény megítélését követi. Ehhez a 

részhez is kapcsolódik a szöveggyűjteményben megadott szemelvény, illetve ahhoz kapcsolt 

feladat, hogy mi tudható a Pokol legmélyebb bugyrában megjelenített Júdás, Brutus és 

Cassius, továbbá Lucifer alakjáról.  

Az árulók közt különös tekintet illeti Brutust és Cassiust, a Caesar-gyilkos 

összeesküvőket, hiszen Dante negatív megítélése élesen elüt akár Shakespeare történelmi 

drámájának karakterétől, de gondolhatunk akár a római színben emlegetett Brutus mellett a 

falanszter színben hőssé emelt Cassiusra is. Szép feladat, hogy a fehér guelf Dante miért beszél 

így az Itália nagyságát megteremtő köztársaság védelmezőiről, ráadásul a megoldás benne van 

a tankönyvben mint puszta adat, s éppen ezzel a feladattal lehet beszédessé tenni. Hogy ti. a 

mérsékelt pápapárti Dante mégiscsak monarchista volt, a római pápa vezérletével szerette 

volna megvalósítva látni Itália egységét, a kísérőnek választott Vergilius pedig principátus-

párti, sokak szerint Augustusnak behódolt udvari költő. 

Odüsszeusz utolsó útjának betéttörténete kapcsán ismét csak az antik hagyománynak 

a reneszánsz szellemű újjászületésével és továbbélésének legendájával szemben arra lehet 

fontos adalékokat találni, hogy a középkor tudása a klasszikus görög irodalomról szélesebb, 

mint azt a reneszánsz korában emlegették.  

A Pokol kapuja és felirata kihagyhatatlan műveltségelem, toposz – a tankönyv sem 

mulasztja említeni. Egyrészt egy feladat kapcsolódik hozzá a szövegértési feladatok egyikeként 

– megoldása a felirat második tercinájának pontos értelmezésén nyugszik: Nagy Alkotóm 

vezette az igazság; / Isten Hatalma emelt égi kénnyel, / az ős Szeretet és a fő Okosság. 

Másrészt a toposz utóéletébe pillanthatunk Kafka egy novellájának értelmezésével 

szövegalkotási feladat gyanánt.  
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6. François Villon 

A Dante-szemelvények fennkölt hangneme után nagyon eltérő a kisgimnazisták számára a 

csavargó, züllött életű Villon szókimondó, nyers és földhözragadtan is emberi költészete. 

Ugyanakkor nem kell ezzel az irodalmi hagyománnyal visszaélni: a középkorra a szent és a 

profán együttélése, a lélek és a test összerendelése a jellemző – Villon nem töri meg ezt a 

konszenzust. Az élete lázadó, öntörvényű és megzabolázhatatlan, de a költészete a középkori 

vágánsköltészet tudósabb és személyesebb változata. Semmi sincs benne, ami a kortárs itáliai 

humanistákat már meghatározza, a reneszánsz stíluseszmény éppen olyan idegen számára, 

mint a humanista filológia. Lírája nagyon francia – éppen e miatt nagyon modern. 

A ráhangolódás nagy kérdéseket vet fel: a zseni és a nyárspolgár, a bohém művész és 

a filiszter, a középszer ellentétének kérdését. Ez mint feladat nemcsak Villon életébe és 

költészetébe vezet be, hanem egyszersmind az európai irodalom problematikájába is – hogy 

a kérdés irodalmi karrierjét egészen Thomas Mann Tonio Kröger c. elbeszéléséig jelezzük.  

A főszöveg azt a minimumot adja élet- és korrajzból, történelmi háttérből, ami 

elegendő a költemények értelmezéséhez (középiskolás fokon), s amelyekből a 

szöveggyűjtemény sok jó Villon-balladát tartalmaz.  

Ebben a részben a szaktanár kedvére, az osztálya csoportprofilja, a pillanatnyi 

hangoltság szerint találhat egyszerűbb és komplikáltabb feladatokat. A Villon-stúdium a 

differenciálás pedagógiai alapelvét követve finoman illeszkedhet a tanulók személyiségéhez, 

előképzettségéhez. A tantárgyköztiség kritériumait is kielégítheti az irodalmi szövegek műfaji-

tematikus érintkezése a képzőművészetekkel. 

Csak egy-egy példa a fentiekre. 

A jó tanítás balladája lehetőséget ad egyszerűbb szövegértési kompetenciák 

gyakorlására (kiemelés, csoportosítás) ugyanúgy, mint a refrén és a strófa korábbi sorai közti 

tartalmi-logikai viszonyok megértésének, értelmezésének bonyolultabb műveletére.  

A Ballada tűnt idők asszonyairól c. közismert Villon-költeményt a refrénjéről 

azonosítani, ahogy a szövegértési feladatok egyike (6.) kéri, nem okozhat nehézséget, 

ugyanakkor a szövegben említett hajdani női nagyságok kultúrtörténeti forrásvidéke 

nagyszerűen támaszthatja alá (egy célzott feladattal), hogy a középkor nem tudatlan az 

antikvitás tárgykörében.  

Villonnak az édesanyja kérésére írt balladája kiválóan teszteli a szövegértési 

kompetenciák adott fokát: hogy a diákok hogyan és mennyiben tudják kifejteni az elsőként 

feltett összetettebb kérdéseket: Miért kell a költő segítsége az édesanyja imájához? S 

egyáltalán Miért kell az élők segítsége a holtaknak? Az utóbbi megválaszolása odaröpíthet 

gondolatban, amivel a tankönyv a következőkben foglalkozik, a Halotti Beszéd és Könyörgés 

alapkérdéséhez. 

Az aktuális lecke erényeit gazdagítja a Vitassuk meg! kérdésfeltevése. A (női) szépség 

mulandóságának pusztán mint élő, mindennapi témának a körüljárása alapvetően fontos a 

fiatalok egészséges személyiségfejlődése szempontjából. 
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Lehet ezt persze tudósabb mezbe is öltöztetni: a középkori irodalom toposza a vanitas, 

a hiúság – a mulandóság, a halál beszédes társalkodónője.  

Alapvető irodalmi kérdéskör Villon megjelenése a magyar nyelvű fordításokban – 

legalább annyira fontos, mint Dantéé, Shakespeare szonettjeié és drámáié vagy a francia 

moderneké, s e tekintetben Faludy György munkája nem egyszerűen kortárs fordítás, mint 

ahogy József Attila sem csak egy a sok fordító közül. 

Az összehasonlító szövegalkotási feladat tehát helyénvaló, bár nem könnyű. Azt is 

mondhatnánk, egyszerűbb a párhuzamokat felfedezni a magyar költő és a francia tudós költő 

hányatott élete közt, mint a Nincsen apám… kezdetű vers hangütésében visszahallani a züllött 

Villon kíméletlen őszinteségét. Vagy éppen a Talán eltűnök hirtelen… kezdetű kései versben 

meglátni a villoni előképet, esetleg az egyik sorában felfedezni az intertextualitást: Bánat szedi 

szét eszemet, /ha megtudom mire jutottam. Hogy a bűnhöz való személyes viszonyt vagy a 

teljes elhibázott élet számvetésének, leltárba vételének, a szembenézésnek a költői 

alapgesztusait ne is említsük. 

7. Az Árpád-kor irodalma 

A tankönyvben ez az első lecke a magyar irodalom korai századairól – eltekintve a Biblia-

fordításokra tett korábbi utalásoktól. A fejezet elkerüli azt a csapdát vagy akár csak a látszatát, 

mintha a magyar irodalom az Árpádokkal kezdődne s kiváltképp, hogy idegen (latin) nyelven. 

A szájhagyományról, a népköltészet mondakincséről majd csak később beszél, amikor annak 

írott nyomai vannak – bár a latin Jordanes VI. századi krónikájában (A gótok eredete és tettei) 

vannak utalások a csodaszarvasról szóló regére, Attila hun királyhoz fűződő mondai elemekre, 

Isten kardjára, a hármas koporsóba való eltemetésre.  

A főszöveg csak kisebb bekezdésében rajzol vázlatos képet a magyarországi latin 

nyelvű irodalomról. Nem tesz említést ugyanakkor a Szent István király életét elbeszélő 

legendákról vagy a Szent Gellértről szóló nagyobb legendáról, amiben ott van a kézi malmot 

forgató szolgálólány ének-jelenete, amit a velencei származású püspök lenézőleg nevez a 

magyarok szimfóniájának, s ami bizonyíthatja a magyar nyelvű ősköltészet jelenlétét.  

A történeti munkák közül is csak az elsőkre tesz utalásokat, Anonymus Gesta 

Hungarorum, illetve Kézai Simon Chronica Hungarorum c. műveire. 

Kimarad Kálti Márk Képes Krónikája – bár ennek keletkezése már az Árpád-kort követi, 

ugyanakkor felbecsülhetetlen értéke a Szent Lászlóhoz kötődő mondai hagyomány 

megörökítése, amivel Európa felé is joggal reprezentálhatjuk a középkori magyarság szellemi 

nagyságát. A Képes Krónika egy díszes példányát Anjou (Nagy) Lajos készíttette 

feltételezhetően leánya, Katalin és Valois Károly, a francia trónörökös (dauphin) dinasztikus 

házassága jegyajándékaként.  

A lecke nagyobb része a Halotti Beszéd és Könyörgés irodalmi méltatása – a 

nyelvtörténeti érdekeltsége ugyan megvan a tankönyvben (korai magyar nyelvű 

szövegemlékünkre joggal lehetünk büszkék), de inkább esztétikai értékeit csillogtatja meg, 
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illetve teljesen evidens módon koncentrál a kerettantervben is kiemelt, szintén Halotti beszéd 

címet viselő XX. századi klasszikus költeményekre és szerzőikre, Kosztolányira és Máraira.  

A lecke szintén kiemelten említi Pray György jezsuita tudós felfedezését, aki egy latin 

kódexben (ami azóta is a nevét őrzi) rábukkant a magyar szövegre. A szaktanárnak módja lesz, 

hogy ennek a felfedezésnek az elementáris hatását korabeli szövegekkel bemutassa. Pl. 

Kazinczy a magyar nyelv régiségét és kifejező erejének elevenségét látta benne, és erős 

ösztönzést merített belőle a nyelvújítást illetően.  

A szöveggyűjtemény az egykori olvasat mellett közli a szöveget Pais Dezső nyelvész 

nyelvi rekonstrukciójában is, ami könnyen vezethet félreértésre: az egykori olvasat Benkő 

Loránd nyelvész munkája (1980), míg az utóbbi ennél korábbi. 

Mármost ha magának a Halotti beszéd és Könyörgésnek mint elsőrendűen nem 

irodalmi műnek az irodalmi értékeit tekintjük: rendkívüli, hogy a sírbeszéd milyen nyelvi 

tömörséggel és szemléletességgel képes felidézni a bibliai teremtés és bűnbeesés történeteit. 

Lenyűgöző, hogyan teremt kapcsolatot a bűneset és a halandóság közt, s hogy ezt a teológiai 

tudást milyen nyelvi könnyedséggel szövi bele a valódi élethelyzet tragikumába, a gyászba 

(sem Kosztolányi, sem Márai nem próbálkozik hasonlóval).  

Másodsorban hogy mennyi retorikai-stilisztikai érték díszíti az alapvetően komor 

szöveget, és emeli a hangnemet a liturgikus esemény megkövetelte ünnepélyesség, nyelvi 

fennköltség szintjére. 

Ebben a tekintetben nem csak a figura etimologica szuverén magyar felhasználása a 

példaszerű (a latin eredetihez képest), hanem mindenekelőtt a képisége, a metaforái. 

A por és hamu vagyunk olyasféle képi lelemény, mint majdan a sár és napsugár 

(Madách), sár és az arany (Móricz) vagy a hamu és gyémánt (Cyprián Norwid). 

De folytathatjuk azzal a sorral, ami a bűneset kulcsmotívuma: És azon gyümölcsnek oly 

keserü vala a vize, hogy a torkát megszakasztja vala. 

A büntetésről – a munkás világ… lőn halálnak és pokolnak fészke.  

S talán a legösszetettebb, komplex költői kép: Bizony egy ember sem kerülheti el e 

vermet. Bizony mind ahhoz járók vagyunk. 

A Könyörgés sem marad el költői szépségekben a sermo, az oratio mellett: 

Imádkozzunk e szegény ember lelkéért, kit az Úr e napon e hamis világ tömlöcéből kimente.  

Nem szabad kihagyni a Vitassuk meg! feladatelemet, elsősorban a csodálatos 

Kosztolányi-szöveg kedvéért, de az ahhoz kapcsolt feladatért is.  

A magyar nyelv veszélyeztetettségéről nem lehet eleget beszélni, a diákok gondolatait 

terelni kell ebbe az irányba, hogy anyanyelvi kompetenciáikat etikai-érzelmi motivációval 

erősítsük, hogy maguk is tudatosan fejlesszék ilyen irányú képességeiket. 

Mi mással lehet zárni a témát, mint pl. Kosztolányi kései versének értelmezésével (ami 

persze rejtetten összehasonlítás is egyben).   
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8. Az első magyar vers 

9. Az Ómagyar Mária-siralom elemzése 

Együtt érdemes beszélni a tankönyv két fejezetéről, hiszen azokat összekapcsolja a közös 

tárgy. Az első lecke inkább irodalomtörténeti megközelítésű, míg a második a versszöveg 

elemzése, értelmezése. 

A Leueni kódex címet viselő első bekezdés olvasmányosan adja elő a szöveg 

felfedezésének izgalmas, kis európai kultúrtörténeti keresztmetszetet adó históriáját. Jól 

tanulható, ismerete feltétlenül beletartozik a modern magyar műveltség kánonjába. 

Az Ómagyar Mária-siralom címet viselő második bekezdés mintha csak a minimális 

ismeretanyagra összpontosítana. Definiálja a műfajt, hogy majdan a részletezésben 

módosítson is azon (planctus vagy sequentia). Rögzíti a mű témáját, utal a feltételezhető 

magyar nyelvű lírai szöveghagyományra mint irodalmi fundamentumokra (de az elemzésben 

ezt is részletesebben érinti). És persze kiemelt figyelmet fordít a vers legismertebb szakaszára, 

az ötödik strófára az alliterációk és stílusalakzatok miatt. Azonnal kapcsolja a világ világa figura 

etimologicát János evangéliumának sokat emlegetett sorához – Én vagyok a világ világossága. 

Az Ómagyar Mária-siralom elemzése címet viselő tankönyvi fejezet annak a 

koncepcionális elgondolását követi, hogy nagyobb műveknek nagyobb teret biztosít az 

elemzés, az értelmezés irodalmi kompetenciáinak gyakorlására, megfigyelésére, mintaadói 

gesztusból. Korábban ilyen volt a két homéroszi eposz vagy az Antigoné elemzése. Jelen 

esetben is válasszuk a taneszköz felhasználásának azt a módját, hogy az irodalmi nagyesszé 

mint megalkotott szöveg felépítésére koncentrálunk, a tételmondatok manifeszt voltára és 

azok argumetálásának részleteire, hivatkozásaira! 

A bevezetés lényegében a magyar vers kiemelt helyét rögzíti az irodalmi kánonban, s 

ezt a nyelvi megbecsülésén túl (szövegemlék az ómagyar nyelvtörténeti korból) azzal 

támasztja alá leginkább, hogy esztétikai-irodalmi értékeire hivatkozik. Ezzel jól exponálja a 

kifejtésnek tekinthető további részek összecsengő értelmét. Jól variálja ezt a kettősséget, de 

a megismételt argumentumban a már említett művészi rangot páratlannak mondja a XIV–XVI. 

századokban (nyilván Balassira gondolva). 

Hagyomány és újítás (?) 

A szöveg nem hagy kétséget afelől, hogy az értelmezés egyik eldöntetlen 

alapkérdéséről van szó. Hogy az Ómagyar Mária-siralom egy latin vers fordítása vagy 

kompiláció – több, hasonló tárgyú latin planctus motívumaiból összeszerkesztett eredeti 

magyar szöveg. Ennél nehezebben értelmezhető a nyitva hagyott állítás, miszerint a magyar 

irodalmi mű példája annak az újfajta vallásosságnak, ami a X–XII. századi nyugati (latin) 

kereszténységben lábra kapott, s ami egy újfajta Mária-kultuszhoz keresi a megfelelő verbális 

kifejezésformát. 

Helyzetdal és drámaiság – ígér új elemzési szempontokat a következő nagyobb 

bekezdés, majd a személyesség karakterjegyét erősíti: Krisztusnak sem elsősorban az isteni 

vonásai erősödnek fel, bár a vers többször is finoman utal a szenvedő isteni természetére. 
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A versszöveg drámai zaklatottságának leírásából érdemes vázlatot íratni a diákokkal, 

annyira pontosan leképezi a szöveg menetét. 

Nyelv és stílus – minden lírai költemény elemzésének kötelező szempontja.  

A szöveg egy tekintélyre alapozott érvtípussal indít, Horváth Jánost ismerni már maga 

is irodalmi érték. Az ellentétre mint stílusalakzatra vonatkozó elemzés a másik vonatkozása a 

mű értelmezésének. Következik a negyedik szakasz, a grammatikai szerkezet feltárása és 

felhasználása a verskompozíció makroszerkezetében. A lecke természetesen kiemelt helyen 

szól az ötödik versszakról: az ismert stílusalakzatok mellett nem kerüli el az elemző figyelmét 

a metaforikus képhasználat többértelműsége, az érték és az értékvesztés kontrasztja.  

Az elemzést zárja a megoldatlan szövegkritikai problémákra való utalás, ez nemcsak 

lezárja az alapvetően irodalomtörténeti, tehát időrendileg lineáris szövegszerkesztést, hanem 

arra is bátor kijelentést tesz, hogy a nemzeti ereklyével, a kulturális kincsként birtokba vett 

verssel a jövő kutatóinak is foglalkozniuk kell. 

10. Színjátszás a középkorban 

Nehéz megtalálni a helyét és a helyes arányait ennek az irodalmi hagyománynak. 

Egyrészt kétségtelenül benne van a kerettantervben a korszak színjátszására 

vonatkozó ismeretek elsajátításának igénye – ráadásul a puszta tudásszerzés mellett a 

dramatikus játékoknak a gyakorlatban, a tanórán való alkalmazását is elvárja. 

11. Összefoglalás 

A témakört, a tematikus egységet szokás szerint összefoglalás zárja, aminek mondataiban 

világosan felismerhetők a korábbi leckék hangsúlyai. Jól feldolgozható szövegértési 

feladatként is: az egyes bekezdések és a korábbi leckék összevetésével nemcsak a 

lényegkiemelés kognitív képessége fejleszthető, hanem a szövegalkotás kompetenciája is. 

Érdemes a bekezdésekhez illesztett feladatok alkalmazhatóságán is elgondolkodni, integrálni 

az óratervbe, a tematikus tervbe. 

A középkori irodalom áttekintését ígérő első bekezdés az ókeresztény egyházatyák 

szerepére erősít rá – a művészettörténeti értelemben használt korszak időbelileg már velük 

elkezdődik. A korábban kisebb-nagyobb teret kapott szerzők mellett feltűnik a keleti egyház 

szentje, Aranyszájú Szent János, akinek liturgiája a görög szertartásrendben ma is élő 

hagyomány.  

Fontos az új műfajok megjelenése: a himnusz antik fogalma új tartalmat kap, mindmáig 

ebben az értelemben használjuk, az egyházi kisepika klasszikusa, a legenda a szentté avatás 

mártíraktáinak szekularizációja révén lépte át a vallás-művészet Rubiconját. 

A bekezdéshez kapcsolt szövegalkotás, megrajzolni a Confessiones irodalmi profilját, 

jól körülírt, megoldható feladat lehet a szummatív értékelés számára. 

A második bekezdés valójában a középkori világi irodalomra vonatkozik. 
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A lovagi irodalom a műnemek szerint tagolódik lírára és epikára, lovageposzra vagy 

lovagregényre, illetve a trubadúrköltészetre, legyen annak akár a német Minnesänger Walter 

von der Vogelweide az ismert alakja mint példa.  

Jól alkot ellentétet és kontrasztot a vágánsköltészet ideillesztése, a Carmina burana 

pedig vitathatatlanul része a műveltségkánonnak. A feladatban a kétféle líratípus értékelvű 

összevetése szolgál összegzésként. 

Az összefoglalás a figyelem középpontjába helyezi Villon Haláltánc-balladáját, ami a 

középkori eredetű dans macabre tovább élő kultuszát is jól nyomatékosítja. 

Az Árpád-kor irodalmát összefoglaló bekezdés – hozzáértve a feladatot is – a 

nyelvészeti, nyelvtörténeti érdekeltség szintjét hangsúlyozza.  
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IV. A reneszánsz irodalma 

A kilencedikes irodalomtankönyv a IV. témakörben az alábbi kerettantervi tematikus 

egységeket vonja össze: 

 Világirodalom – az európai irodalom a 14–16. században (reneszánsz)  

 Janus Pannonius portréja 

 Balassi Bálint portréja 

 Színház- és drámatörténet – az angol színház a 16–17. században és Shakespeare 

1. A reneszánsz 

A bevezető fejezet a reneszánsz itáliai klasszikusok és magyar kortársainak, követőinek 

tárgyalása előtt a két összetartozó fogalmat – reneszánsz és humanizmus – tárgyalja. 

2. Giovanni Boccaccio 

Ez a fejezet, illetve maga a mű – Dekameron – és szerzője akár a kilencedikes irodalom 

legnépszerűbbje is lehet. Száz rövid, tehát olvasható novella, szinte mindannyi szellemes, 

élettel teli, szatirikus, tekintélyromboló; némelyike alig bírja a nyomdafestéket. Témái 

egyharmada erotikus: romlott klerikálisok és csapodár menyecskék, felszarvazott férjek és 

átvert figurák népesítik be az elbeszélések köznapi világát. A szövegek nem hemzsegnek tudós 

antik utalásoktól és citátumoktól, a történetek csattanósak. 

A Sólyom-novella kiváló mű. Mindene megvan ahhoz, hogy Boccaccio novellatípusának 

műfaji eszményét láttassuk vele.  

A szerző témáját ékesszóló elbeszélői keretbe helyezi: az ötödik nap királynője beszéli 

el, a kerettörténet meséje szerint Fiammetta maga, akit az író a saját életéből formált irodalmi 

alakká. 

A nap novellái a kerettörténet játékszabályai miatt – minden nap meghatározott 

témájú elbeszéléssel kell szórakoztatni a többieket – olyan szerelmesekről szólnak, akik 

kemény megpróbáltatások után nyerik el szerelmüket. Ennek az ideának a Sólyom-novella 

tökéletesen megfelel – ahogy a címközlemény (argumentum) megelőlegezi és összefoglalja: 

Federigo degli Alberighi szerelmes, de nem nyer viszontszerelmet, és az udvarlásban 

eltékozolja minden vagyonát, csupán egy sólyma marad; mivel pedig egyebe nincs, ezt tálalja 

fel ebédre hölgyének, ki meglátogatja; ki is mikor ezt megtudja, megenyhül irányában, 

feleségül megy hozzá, és gazdag emberré teszi. 

Hogy ebben az elbeszélésben is igazzá váljék az in medias res típusú kezdés, maga 

Fiammetta mondja el a novella előtt annak lényegét, témáját, üzenetét. Rajtam van az 

elbeszélés sora: én tehát, drága hölgyeim, szívesen teljesítem kötelességemet egy novellával, 

mely némiképp hasonlatos az előbbihez; éspedig nem csupán azért, hogy megismerjétek, mely 

hatalma vagyon bájos magatoknak a nemes szíveken, hanem azért is, hogy megtanuljátok 

magatok jószántából osztogatni illendő alkalmakkor jutalmaitokat, nem engedvén, hogy 
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mindig csak a vak szerencse vezéreljen benneteket. Mivelhogy a szerencse nem okos 

megfontolással, hanem találomra és legtöbbször szertelenül osztogatja ajándokait. 

3. Francesco Petrarca 

Érdemes rámutatni a következőkre: Sem Boccaccio, sem Petrarca nem a latinul írt, a 

humanizmusról korábban tanultaknak abszolút megfeleltethető műveik miatt váltak 

klasszikusokká, hanem elszórt rímei, alcíme szerint Vulgáris nyelven írt dolgok töredékei (a 

Daloskönyv), illetve a tűzre vetendő anekdotagyűjtemény, a Dekameron miatt. 

Mindkét reneszánsz óriás sokkal több szállal kötődik a középkorhoz, a középkor irodalmához, 
mint az a kánon szerint ildomos. Petrarca Avignonban, Provance-ban írja szerelmes 
szonettjeit, a provanszál trubadúrlíra szülőföldjén, Boccaccio pedig halhatatlan művét, aminek 
alcíme Galeottó herceg, mintegy Arthur király lovagi miliőjéhez köti.  

Van-e ezek után csodálkoznivaló azon, hogy Petrarca a Laurájával való találkozást 

nagypéntek napjára tette? Ama nap volt, mikor elkönnyesedtek / a napsugarak Alkotójuk 

szánva, / én foglyul estem, nem eszmélve rája, / hogy szép szemeid, Hölgyem, megkötöztek. 

Nem gondoltam még, hogy pajzsot emeljek, / ha lesújt rám a Szerelem csapása, / gyanútlan 

jártam, s néztem a világba, / s közös gyász napján kínjaim születtek. (III.)  

Bár a szakirodalomban már az is felmerült, hogy egyáltalán létezett-e az a hölgy, akit 

Petrarca az avignoni Santa Chiara-templomban megpillantott, vagy az ellenkező végletbe 

esve: de Sade francia márki feleségeként vér szerinti felmenője lett a szadizmus névadójának, 

az egészen nyilvánvaló, hogy Laura Petrarca saját teremtménye. Ahogy majd Csokonai írja: 

Földiekkel játszó / Égi tűnemény, / Istenségnek látszó […] kit teremt magának / A boldogtalan, 

/ S mint védangyalának / Bókol untalan. 

Hogy ebben a pigmalioni mintájú teremtéstörténetben mennyi az eredeti (keresztény) 

és mennyi az antik, akár újplatonista ösztönzés, voltaképp filológiai kérdés vagy jobb esetben 

irodalomtörténeti – ennél fontosabb maga a petrarkizmus, az a lírai hagyomány, ami ebből 

ered. S ami olyan virulens, hogy még József Attila Ódája is hozza motívumait, pedig a magyar 

költészetben Ady Elbocsájtó, szép üzenet c. költeménye sokat tett azért, hogy ezt a szerelmi 

Múzsa köré font mítoszt lerombolja.  

A feladat Petrarca kapcsán a kerettanterv szerint is kielégíthető azzal, hogy „tudatosítja 

a legfontosabb reneszánsz eszményeket, értékeket, tárgyakat, témákat”. Nem kell tehát 

belemenni egyes költemények szerkezetének, stilisztikai alakzatainak, képszerű 

nyelvhasználatának elemzésébe. 

Kiemelt feladat ugyanakkor a szonett versformájának megismertetése. A 

hendekaszillabus görög szó pusztán annyit jelent, hogy tizenegy szótagú, ugyanilyen kötött 

sorok a szapphói és a nagy alkaioszi is – ugyanakkor időmértékes verselésüket tekintve az 

előbbi ereszkedő, az utóbbi pedig nem egy közönséges hatodfeles jambus. 

Az érvelési feladat – Miért a férfiak uralják a klasszikus irodalmat? – valóban szervesen 

kapcsolódik a petrarkizmus konvencióihoz, jobb esetben lírai hagyományához. Mert annak a 

férfi-női viszonyrendszere nem reciprok, nem fordítható meg – valóban kevés női szerelmi 
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klasszikus teljesítményt ismer a világirodalom, olyan fokú eszményítésre, rajongásra, 

istenítésre, ami ezekben a szerelmi költeményekben mindennapos, csak férfiak képesek. Talán 

ennek a magyarázatára is Ady a legjobb példa, a Meg akarlak tartani. 

4. Janus Pannonius pályája 

Az udvari humanizmus c. bekezdés Hunyadi Mátyás reneszánsz királyi udvarának miliőjét 

villantja fel. A kortársak által is megcsodált budai és visegrádi királyi palota, a Bibliotheca 

Corviniana, a király humanista vendégei olyan fényt adtak a fiatal uralkodó hatalmának, 

többre hivatottságának, amit a latin Corvus (’Holló’) családtól való egyenes ági leszármazás 

megrendelt mítosza és a német-római császárrá választás célkitűzése, a fényes múlt és a 

ragyogó jövő egybekapcsolása megkövetel. 

Ebben a nagyívű imázsteremtésben szolgálja az uralkodóját Janus Pannonius, de a 

politika, a diplomácia bakugrásait követni nem tudja, s ebbe bukik bele. Kegyvesztetté válni 

egy udvari típusú humanizmusban pedig egyenlő a száműzetéssel, a számkivetettséggel. 

Janus Pannonius életének még mindig sok a homályos részlete. 

Csak valószínűsíthető, hogy szlavóniai (horvát) származású, igazi neve vagy a 

szülőfalujáé, vagy a korán elvesztett apjáé, anyja a későbbi Vitéz János váradi püspök, majd 

esztergomi érsek leánytestvére. Ennek a családi kapcsolatnak köszönheti, hogy mai 

fogalmaink szerinti középiskolai tanulmányait a ferrarai Guarino da Verona mester iskolájában 

végzi. 

Mátyás trónra lépésekor tér haza végleg Itáliából, 1458-ban, nyilván nem függetlenül 

attól, hogy Vitéz Jánossal együtt a királyi kancellária várja, illetve a püspöki stallum (1459), 

nagybátyját pedig az esztergomi érseki kinevezés.  

A politikai karrierje komoly törést szenved 1465-ben, amikor Mátyás követeként 

Rómát szeretné pénzsegély küldésére bírni a török elleni háború céljából. S miközben Itália 

szabad levegőjébe beleszippantva nem tudja megállni, hogy ne írjon csípős epigrammát II. Pál 

pápa természetes apaságáról, Mátyás váratlan paktumot köt az oszmán uralkodóval, világra 

szóló csalódást okozván, és cseh királyi álmokat szövöget – bízva abban, hogy a husziták elleni 

háborús tervei kedvesek lesznek Őszentségének. 

Valószínűleg abban sem kell hibáztatni a tudós humanista pécsi püspököt, Janus 

Pannoniust, hogy 1470-től folyamatosan szembekerül az uralkodóval, majd részesévé válik 

egy személye elleni összeesküvésnek. Mátyás baljós háborúja a cseh választó címe miatt 

fontos prágai koronáért állóháborúvá válik, alaposan megapasztja a királyi jövedelmeket, 

amelyek jelentős része külföldi segély egy török elleni szent és támadó háborúra (Hunyadi 

János fiának neve nem a humanista hízelgések miatt cseng jól a keresztény világban). A király 

az egyházi jövedelmek megadóztatását határozza el. 

 



FI -  50 102 090 1/1  I ro da lom 9 .  |  F I -  50 102 100 1/1  I ro da lom 1 0.  –  Ta ná r i  k éz i kön y v  

 59 

A leckéhez kapcsolt szövegelemzési feladatok – visszakanyarodva a ferrarai 

diákévekhez – árnyalják a költőnek a Mesterhez fűződő viszonyát, jó alkalmat teremtve a 

disztichon felismeréséhez, tagolásához. 

5. Janus Pannonius epigrammaköltészete 

Talán az utolsó alkalom, hogy az epigramma klasszikus műfaját megismertessük a tanulókkal: 

Szimonidészről valószínűleg nem, a Thermopülai hősök sírfeliratáról hallhattak korábban, 

Catullus híres disztichonja pedig tananyag volt (Odi et amo), de pl. Kölcsey vagy még inkább 

Kazinczy epigrammáit már feledés borítja. A Huszt talán még élénkebben van jelen a 

memóriában, mint a kuruc vár romjai a topográfiában. 

Janus Pannonius itáliai epigrammái révén vált híressé a kor humanistái közt. Amikor 

1452-ben felkérik, hogy Anjou Renéről panegyricust írjon, még csak 18 éves. Egészen bizonyos, 

hogy az epigrammán mint lírai műfajon iskolázott, csiszolódott a klasszikus latinja, a nyelvi 

tömörítés művészete.  

Az lecke építkezik az epigrammáról korábban tanultakra, de szükségképpen egészíti ki 

azt Martialis latin klasszikus kori költő hagyományának, a szatirikus hangvételű epigramma 

mesterének bemutatásával. 

A magyarországi epigrammákat a két legismertebb mű reprezentálja, a Pannonia 

dicsérete és az Egy dunántúli mandulafáról. Az utóbbira a következő oldalakon egy nagy 

elemzés fog részleteiben is kitérni, ebben a leckében olvasható róla egy tömör elemzés és a 

szöveggyűjtemény szövegéhez kapcsolt feladatok jó néhány darabja. 

6. Janus Pannonius elégiái 

Az életmű másik kitüntetett műfaja az elégia. 

A Búcsú Váradtól – akár mint elégia, akár mint alkalmi vers, búcsúvers – megnehezíti 

az értelmezője dolgát. Amennyiben az újabb feltételezések szerint Janus Pannonius végleges 

itáliai hazatérése után keletkezett, az Itáliai elégiák c. bekezdés tárgya puszta 

irodalomtörténet vagy humanista versgyakorlat (Guarino mester gyakran késztette ilyesmire 

tanítványait). 

A Pannoniai elégiák cím arra hivatott, hogy a második élet- és pályaszakaszban 

keletkezett műveket az adott műfaj tekintetében megkülönböztesse az itáliaiaktól. 

7. Az Egy dunántúli mandulafára elemzése 

A tankönyv első bekezdése – Egy humanista „a hegyen túl” – az Itáliában már fiatal költőként 

hírnevet, elismertséget szerző költő 1458-as hazatérését, hazahívását az irodalmi karrierje 

töréseként értelmezi, és szembeállítja a humanista olasz mediterrán délvidéket a rideg, 

középkorias műveltségű Magyarországgal, a költőt a környezettel, az alkotót az értő 

közönsége hiányával. A magánossága – Csokonai milyen szép preromantikus elégiko-ódát írt 

hasonló élethelyzetből! – szociális jellegű, a korabeli magyarországi viszonyok szülötte. 
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Mitológia és retorika címszó alatt a négy disztichon terjedelmű epigramma szerkezetét 

részletezi a könyv. Rögzíti, hogy benne a mitológiai utalások nemcsak elindítják a 

versbeszédet, mintegy kirobbantva a konkrét tájélmény időbeli és térbeli 

meghatározottságából, hanem keretezik, le is zárják a leírást, a vershelyzetből született 

gondolatsort.  

A lecke felidézi azt a mítoszt, ami a szintén kánoni Weöres Sándor-fordításból 

kimaradni látszik. Prokné Ovidiustól hallott (olvasott) átváltozás-története, ami párhuzamos a 

jobban köztudottá vált Phyllis-sztorival. E szerint Prokne (vagy Progne) bosszúból saját 

gyermekeit etette meg hűtlenné vált férjével, Téreusszal, az istenek pedig fecskévé 

változtatták – ez az eredete és magyarázata a Janus Pannonius-utalásnak: Nincs még fecske e 

tájon. Ezt a mitológiai szálat ejtik el a Weöres-fordítást kizárólagossá tevő értelmezések, 

olyannyira, hogy Prokne fel sem tűnik, még egy lábjegyzet erejéig sem. 

Egy pályaszakasz jelképe címszó alatt a tankönyvi lecke visszakanyarodik a Phyllis-

történethez, és a mandulafa szimbólumát járja körül. 

Az antikvitás vonzásában az egész Janus Pannonius-életmű summázata, nem csak az 

epigramma-elégia elemzéséé. 

8. A reformáció magyar irodalma 

A reformáció irodalmi jelentősége c. bekezdés a magyar reformáció korának, a magyar 

reformáció irodalmának négy kiemelkedő jelentőségű alakjáról emlékezik meg  

Sylvester Jánosnak köszönhetjük az első ránk maradt disztichonokat. Az Újszövetség 

fordításának előszavaként Az magyar nípnek névvel illetett verses ajánlása, dedikációja 

nemcsak teológiai szempontból érdemel figyelmet, hanem mint lírai költemény, voltaképpen 

óda – vagy még inkább himnusz. 

Bornemissza Péter nemcsak a Magyar Elektra fordítója, átültetője magyar nyelvre és 

a protestantizmus viszonyaira adaptálva, hanem Balassi Bálint nevelője is, akinek szellemi 

hatását ily módon nem lehet alábecsülni. 

Korábban már bővebben is volt szó a vizsolyi Bibliáról, de most a nagykárolyi születésű 

wittenbergi diákból tudós reformátorrá, gönci prédikátorrá avanzsált filológusról, Károli (vagy 

Károlyi) Gáspárról is árnyaltabb képet kapunk. 

Továbbá szó van kisinasáról, Szenci Molnár Albertről is, akinek a teljes ószövetségi 

zsoltárfordítást köszönhetjük. 

A fejezet nem feledkezik meg az 55. zsoltárt fordító Kecskeméti Vég Mihályról és az 

ebből merítő Psalmus Hungaricusról, Kodály klasszikusáról. 

A Vitassuk meg! leckebeli témájában, az azt felvezető idézetben Bornemisza Pétertől 

olvasható egy részlet. A citátumként megjelölt három verssorban benne van két évszázad 

magyar tragédiája, benne van a fél magyar irodalom, de leginkább annak a kéziratos 

költészetnek az őstoposza, amiből Kölcsey Himnusza vagy Ady kurucversei merítenek. A 

kétfejű sas karmaiban senyvedő, a két világbirodalom malomköve közt őrlődő magyarság 
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történelmi sorstapasztalata szólal meg ezekben a sorokban: Az Felföldet bírják az kevély 

nímötök, / Szerémségöt bírják az fene törökök… 

Éppen ebbéli voltában adhat a feladat sugallatot a magyar nép zivataros századai iránt, 

és készítheti elő már a magyar barokk irodalmát, Zrínyi Szigeti veszedelmét. 

9. Balassi Bálint pályája 

A főszöveg két bekezdése – Ifjúkora és A felnőtt Balassi – röviden vázolja az egyébként 

páratlanul regényes, fordulatos és izgalmas biográfiát. 

A szaktanár ezt kiegészítheti: sok-sok kisebb projektfeladatot adhat a differenciálás 

nem mellőzhető szempontja szerint, hogy diákjai maguk kutakodjanak az elérhetőségek révén 

Balassi életének nem kevésbé fontos és tanulságos mozzanatai után. 

Ilyen irányokban bővíthető a főszövegben részletezett életrajz: 

 mit jelent pontosan a költő esetében a származás anyai és apai ágon; 

 milyen protestáns irányzatot követ Balassi fiatal éveiben az apai szándékot 

követve; 

 mi a pontos háttere a nemesi predikátumnak: gyarmati; miért van eltemetve 

Liptóban; 

 milyen szellemiséget képvisel a nürnbergi egyetem ebben a korszakban; 

 mi a háttere az egyre gyakoribb, politikai céllal indított felségárulási pereknek; 

 mivel tette a fiatal Balassi nevezetessé Rudolf megkoronázását 1572-ben; 

 miért kellett Bekes Gáspár seregében az erdélyi fejedelem Báthory István ellen 

mennie; 

 mit jelent Balassi gyulafehérvári „fogsága”, kitől védi ezzel a fejedelem a sebesült 

költőt; 

 mikor és hol teljesített lovas hadnagyi végvári szolgálatot Balassi; 

 mikor és hol találkozott először, majd másodszor Losonczy Annával; 

 hogyan zajlott le a pataki vár sikertelen elfoglalása, mit vont ezzel magára; 

 milyen szerepet játszik Balassi életében a szerelmi kaland, a kicsapongás; 

 milyen kortárs humanista költőpéldák lebegtek a szeme előtt? 

A Vitassuk meg! felvezető szövege fontos szempontokat adhat a Balassi-portré 

megalkotásához, a kérdés maga pedig mindig aktuális. 

Az Irány a szöveg! Balassi búcsúversére koncentrál, a mű elemzése és értelmezése a 

szövegelemzési feladatok mentén önállóan is elkezdhető vagy kooperatív technikákkal is 

feldolgozható. 
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10. Balassi Bálint istenes versei 

A ráhangolódást szolgáló bevezető feladatrész az istenes versek műfaji definícióját készíti elő. 

Ha az egész reneszánsz problematikát és a költő életművét egyben akarjuk látni, 

világosan kitűnik, hogy a magyar poeta doctus minden igyekezet ellenére nem illeszthető bele 

a reneszánsz és humanizmusnak a középkorral, a keresztény vallásossággal szembeállított 

értelmezésébe: nem polgár, nem újplatonista, nem utánoz antik szerzőket, helyette nagy 

műveltségű magyar és arisztokrata, végvári katona és zsoltáros ajkú költő. Költői életművének 

két vezérműfaja, az istenes versek és a vitézi énekek, ismeretlenek és páratlanok a korabeli 

európai literatúrában. 

A főszövegben elemzett istenes versek Balassi költészetének csúcsteljesítményei, igaz, 

a harmadiknak választott költemény szerzősége vitatott. 

11-12. Balassi Bálint szerelmi költészete 

            Balassi két versének összehasonlító elemzése 

Az együtt tárgyalt két lecke összetartozik. 

Szerelem és költészet a korai versekben – ígéri az első bekezdés címe. A kifejtés 

áttekinti Balassi szerelmi költészetének mindhárom jelentős ciklusát, az Anna-versektől a 

Céliáról írt költeményekig. A második bekezdés kiemeli a középsőt, a Júlia-ciklust tárgyalja, 

majd a harmadik szembenéz a neolatin költői hagyomány követésével Petrarkista toposzok 

címszó alatt.  

Az első bekezdésben az utalás Rimay megjegyzésére magyarázza a szerelmi téma 

időbeli változatosságát. Ugyanakkor a legerősebb ellenérv a petrarkizmussal szemben, hiszen 

az olasz lírikusnak Laura az egyetlen múzsája volt, egész életét kitöltötte – ilyen értelemben 

válik majd igazán követőjévé Csokonai, Vajda János vagy éppen Juhász Gyula. 

A Júlia-ciklus kellőképpen datált és ismert az életrajzi hátterével együtt. Az 

ágrólszakadt költő – az országra szóló botrányt szerző házassága után, amit unokatestvérével, 

Dobó Krisztinával kötött – a gazdag hozomány reményében próbálkozik megszerezni Losonczy 

Anna, a szép özvegy kezét, s ennek a célnak rendeli alá a poémákat. 

Ez elég messze áll a trubadúrlírától, ugyanakkor kiváló szükségét jelentheti a tudós 

poézis, az újlatin szerelmi költészet eszköztárának megcsillantására, ahogy Marullus, 

Angerianus, Janus Secundus hatását ki is lehet mutatni. 

Ennek mentén lehet értelmezni a Balassa-kódexben a harminckilencedikként megjelölt 

verset, amint azt az összehasonlító fejezet voltaképp egy mű elemzésévé alakítja.  

A Hogy Júliára talála, így köszöne néki… jelzésű lírai költemény kompozíciójának 

láthatatlan szálait a szimmetria elve mentén bontja ki a lecke. Hozzá lehet tenni, hogy épp a 

szimmetriatengely középpontjában szólítja meg a címzettet, a hét versszakos költemény 

negyedik strófájában. 

A tankönyv még egy korábbi feladatban tett utalást a keleti költészet hatására. Ehhez 

kapcsolódva azt is párhuzamba lehet állítani, hogy a nótajelzéssel megidézett török sorok is 
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ugyanarra a motívumra építenek, mint Balassi versintonációja: a világ és a szeretett hölgy 

szembeállítására. A téma felbukkan Petőfi népdallá lett versében, az Alku c. költeményben – 

Ha ez a pénz volna csak foglaló, / S ezerannyi volna borravaló, / S a világot adnák ráadásnak, 

/ Szeretőmet még sem adnám másnak.   

Az Eszményi nőalak c. bekezdés rátapint a petrarkizmus lényegére: a múzsa mint 

valóságos személy, hús-vér alak légiesül, a túlzó stilizálás vagy eszményítés – legyen az akár 

újplatonista vagy romantikus ihletésű – olyannyira elszakad a földi léptéktől, hogy 

szükségképpen a lírai alany kerül valójában a költemény tulajdonképpeni középpontjába. Ez a 

problémakör felbukkan már a Petrarca-fejezetben is, amikor olyan magyar költői 

tanúságtételek juthatnak eszünkbe, mint Vajda Jánosé: Én látok itt olyant, mit senki más … E 

lélek a te Veszta-templomod, / Oltára képében látod magad. (Harminc év után). 

Az összehasonlítás végett választott másik vers a Kiben az Celia szerelméért való 

gyötrelméről szól hasonlítván az szerelmet hol malomhoz s hol haranghoz címirattal, 

címközleménnyel azonosítható, a Célia-ciklusban az ötödik.  

Voltaképpen ez a bekezdés is egy mű elemzésére szorítkozik. 

Releváns a képes beszéd sajátos voltát a műértés kulcsává tenni, hisz amint azt az 

argumentum is megnevezi, a költemény egy-egy szakasza egy-egy metafora kibontása, 

részletezése. A malom, a harang után a harmadik versszakban a kristálykő.  

Vajon a képhasználat eme bravúrját összetett költői képnek nevezzük vagy komplex 

költői képnek? Mindegy is, a lényeg az, hogy a versszak egészét meghatározza egy-egy 

metafora, a versbeszéd szervezője az inventio poetica, a versszerző találmány. 

13. Balassi Bálint: Egy katonaének 

Általános egyetértés van a tekintetben, hogy mindössze a Katonaének Balassi egyetlen vitézi 

verse. Ugyanakkor a Végek dicsérete alcímmel ismert költeménynek megvan a maga 

kontextusa. 

Hatvanegyedikként a Balassa-kódexben néhány poéma választja el a maga kezével 

írott könyvében a 66. verstől, amit a Búcsúja hazájától névvel jelölünk. S amiben az intonáló 

első versszak után a másodiktól a hatodikig a végek dicsérete szól. 

Az első versszak nemcsak azért különösen fontos a magyar irodalomban, mert először 

nevezi magyar költő édes hazájának Hungáriát, hanem azért is, mert enigmatikus tömörséggel 

szólal meg benne a magyar nemzet sajátos küldetése: te jó Magyarország, / Ki 

keresztyénségnek viseled paizsát. Meglehet, ezt manapság sokan tartják történelmi 

mítosznak, attól ez a XVI-XVII. században mindennapi valóság volt, erre utal a felütés folytatása 

is: Viselsz pogány vérrel festett éles szablyát, Vitézlő oskola… Utóbbi metafora visszaköszön a 

Katonaének hetedik versszakában. 

A lecke érzékelteti a vers retorikus szerkesztésének két nagy egységét: az első versszak 

intonáció (a tételmondat) – a vers többi szakasza argumentáció, érvelés, indoklás, részletezés 

– ahogy ezt egy klasszikus ódától remélni lehet. Egy merész húzással ide lehetne idézni a 
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horatiusi mintát, pictura és sententia összekapcsolását, ahogy ezt legelőször Csokonai 

klasszicista tankölteményeiben vagy Berzsenyi ódájában (Romlásnak indult hajdan erős 

magyar) látni lehet. 

Bár a sententia és a pictura fogalompárja alkalmas a hárompillérű verskompozíció 

leírására is, a tankönyvi elemzés utalást tesz az általában kicsit mellőzött hetedik strófára. Igaz, 

a Vitassuk meg! felvezetőjében fogalmazza meg – de legalább megteszi –: a strófa három 

metafora. 

A végek és a város szembeállításának nem csak az első verssorban van relevanciája, 

hanem mindháromban: ami nekünk palota, iskola, mulatság, az nekik az szép liget, erdő, az 

utaknak lese, kemény harcok helye, csatán való éhség, szomjúság, nagy hévség. Még azt is 

jelentheti, hogy ami a gazdag nyugat polgárvárosainak a kényelem, édes élet, az a 

magyaroknak a harc, a virtus, a férfias küzdelem. 

Talán ezt jelenti a Sok vad s madár gyomra gyakran koporsója vitézül halt testeknek.   

Akár Zrínyi sorait is idézheti: Befed ez a kék ég, ha nem fed koporsó, Tisztességes legyen 

csak órám utolsó / Akár farkas, akár emészszen meg holló, / Mindenütt felyül ég, a föld lészen 

alsó. 

14. William Shakespeare 

Nagyot ugrunk Balassitól Shakespeare-hez, nem időben, inkább saját koruk szellemiségét 

tekintve. 

Amikor a végvári harcos Balassi lábát ellövi egy ágyúgolyó Esztergom sikertelen 

visszavívásakor, Verona elmerül a kicsinyes családi viszálykodásban, aranyifjai kedvtelésből 

keresik a halált és szonettekben udvarolnak.  

Akárcsak Shakespeare életéről, hasonlóképp kevés a tudásunk az angliai színjátszás 

eredetéről – a középkori színházi hagyomány inkább olasz, commedia dell’arte, illetve francia, 

farce. Ami fontos, hogy London színházi élete legalább annyira nagy, mint színházi kultúrája, s 

ennek már sokkal több köze van Shakespeare lenyűgöző életművéhez.  

Amit érdemes megtanítani, azok a tragédiák, komédiák, királydrámák.  

A legnagyobbak közül választja a tankönyv a két legismertebbet. 

15-16. Shakespeare: Romeo és Júlia 

           A Romeo és Júlia szerkezete 

A két tankönyvi lecke tárgya voltaképp ugyanaz. Az óra feladata, hogy Shakespeare 

legtöbbször játszott szerelmi tragédiáját az értelmezés kulcskérdései mentén áttekintsük. 

A legelső kérdés, amibe a mű kapcsán botlunk, annak eredetisége. Jobbnál jobb 

összefoglalók állnak rendelkezésre a szaktanár számára, hogy a rég ismert vándortéma 

filológiai útját egészen Shakespeare-ig kövesse. De annál fontosabb, hogy mit tett hozzá 

ahhoz, s az egészet mint cselekményt, történetet hogyan állítja színpadra. Világos a 
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szakirodalomban, hogy Shakespeare leleménye Mercutio és Lőrinc barát szerepeltetése, 

továbbá, hogy a drámai cselekmény több szálon fut. 

Az sem okozhat komolyabb nehézséget, hogy a shakespeare-i dramaturgia és a 

klasszikus, antik hagyomány különbségét láttassuk: az arisztotelészi hármas egység elve 

látványosan nem érvényesül, az actio és a dictio aránya felborul, a szereplők nem csak 

társadalmi helyzetüknél fogva alkotnak jellegzetes csoportokat, mint szolgák és urak, vagy 

életkorukból fakadóan, mint öregek és fiatalok, hanem alárendelődnek a szerző művészi 

akaratának. 

A cselekményszálakra vonatkozóan fontos kitérni a három fiatal, Romeo, Mercutio és 

Benvolio szoros barátságára. Ez a barátság megszakadni látszik Romeo epekedő szerelme 

miatt Róza iránt. Nemcsak ott válik ez a kötődés tragikus vétekké, amikor Mercutio halála 

miatt áll bosszút Romeo a gyilkos Tybalton, hanem akkor is a sorstragédia mozgatója, amikor 

barátai unszolására megy el Capuleték báljába, de leginkább akkor, amikor menekül a 

szerelmet ki- és megcsúfoló barátok cinizmusa elől (Mercutio képviseli leginkább ezt a fajta 

vaskosságot, felfokozott nemiséget). 

Romeo átugrik egy kerítést, és maga számára is váratlanul Capuleték kertjében, Júlia 

erkélye alatt találja magát. Ez az igazi bonyodalom: Romeo kihallgatja Júlia őszinte szerelmi 

vallomását, a lány pedig előremenekül az érzelmek sodrása elől, titkos házasságra biztatja azt, 

akit néhány perce ismer, de akibe az első látásra beleszeret. Maga az, hogy a fiatalok azonnal 

egymásba szeretnek, lehet csoda (amint az is, hiszen szonettben váltanak szót), de önmagában 

még nem vezet szükségképpen tragédiába. Ugyanakkor nem lehet megfeledkezni arról, hogy 

ez az érzelmi történés rögzült előítéletek szövevényében próbál létjogot szerezni. Két 

eseménysor keresztezi. Az egyik, hogy Paris bejelentkezik Júlia kérőjeként, ami nem tekinthető 

sem véletlennek, sem hirtelen fellobbanó szenvedélynek. Másrészt ott van Tybalt, a 

Macskajancsi (beszélő neve ilyesmit rejt), akinek fellobbanó gyűlölete a Capulet-házba 

betolakodó Montague iránt a cselekmény további mozgatója lesz – s annál elszántabb, minél 

inkább próbálja csitítani a józan családfő, házigazda. (Most kapott komoly intést a Hercegtől, 

hiszen a Verona polgárbékéjét immár harmadszor feldúló utcai csetepatét nem a Montague-

k okozták.) 

A felgyorsuló eseményeket a bölcs Lőrinc barát próbálja legitim keretbe terelni. A mű 

egyik alapkérdése, hogy miért szolgáltatja ki a szentséget a titkolózó szerelmeseknek szinte 

gondolkozás nélkül, már a hajnali jelenetben megígérve Romeónak, aki azonnal felkeresi. 

Talán csak (kisebb) részben azért, hogy a két viszálykodó családot összebékítse. Nem emiatt 

tesz komoly szemrehányásokat azért, hogy Romeo szerelme elpárolgott Róza iránt (hasonló 

okból titkolja el új érzéseit a barátai elől), hanem mert valami misztikus sejtése támad a 

szerelemről mint gyógyító méregről, ugyanakkor tisztában van a szenvedély minden erkölcsi 

gátat elsöprő voltáról is. 

Milyen kiváló lehetőséget ad Lőrinc barát figurája, hogy Shakespeare eredetiségét, 

költő-zsenijét megcsodáljuk! Anglia e korban hangos a szerzetesek elleni gyűlölettől, 
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rendházaik sorra válnak textilmanufaktúrák üzemcsarnokaivá a puritanizmus nagyobb 

dicsőségére. De az sem akármi, ahogy e szent életű atya szellemi tekintély, bizalmas és lelki 

vezető mindkét főszereplő számára – e lelki kapcsolat, kapocs nélkül az igazi szerelem számára 

is titkolt érzés maradna, mint Júlia szüleinek vagy Romeo barátainak. 

Valójában csak a házasság megkötésekor lesz nyilvánvaló, hogy Lőrinc barát a két fiatal 

üdvösségéért aggódva vállalja az áldatlan szerepet, hogy szüleik tudta és beleegyezése nélkül, 

titokban adja össze őket. 

Ahogy a zavartan viselkedő Romeo láttán korábban Róza ágyát sejtette a felborult 

napirendje mögött – s valljuk be, nem is Romeón múlott, hogy ezt az éjszakát ne Júliával töltse 

–, úgy a szertartás előtt is sürgetően érzi a fékezhetetlen szenvedély megszelídítésének, 

megnemesítésének egyetlen módját. Ezért házasságpárti. 

A drámai fordulópont mindazonáltal Tybalt megölése, amint a saját ügyetlen 

mozdulata végzetes következménye és a haldokló Mercutio átka miatt megzavarodott Romeo 

bosszút áll barátjáért: Jaj, édes Júliám, / Szépséged engem nővé lágyitott. / Most megpuhult 

bátorságom acélja. (Kosztolányi-fordítás) 

Romeo nem eszeveszett dühvel támad rá újdonsült rokonára (pár perce kötött 

házasságot a Capulet-lánnyal), hanem egy olyan rossz döntést hoz, ami kettejük életébe kerül: 

a barátság, a lovagi becsület oltárán feláldozza az érzelmeit, amivel maga sincs teljesen 

tisztában, mintha ebben a pillanatban maga előtt is szégyellené. Ez a tragikus vétek – s teljesen 

megfelel az arisztotelészi elveknek. 

Ugyanakkor Shakespeare még mindig tud újat mondani: a tiltott párbaj miatt kilátásba 

helyezett halálbüntetés váratlanul elhárul Romeo feje fölül, hisz a jóakaratú (neve is azt 

jelenti) barát, Benvolio elfogultság nélkül mondja el a szintén rokont vesztett Hercegnek 

Mercutio szerepét a végzetes párbajban, s ezért az megenyhül. Az ítéletét száműzetésre 

változtatja, s egy fél napot és egy egész éjszakát ad Romeónak, hogy elhagyja Veronát, azaz 

Júliát. Ennyi haladékot ad a végzetszerű sors, hogy más jóakaratok a szabadság illúzióját keltve 

érvényesüljenek. 

Ezt követően Lőrinc barát válik az események hősévé. Először a hozzá menekült 

Romeót rázza gatyába, hisz az már-már öngyilkos akar lenni, majd kieszközli, hogy a titokban 

kötött házasság ne csak az égben váljék felbonthatatlanná, hanem főhősei számára is. 

Segédkezik, hogy a titkos nász beteljesedjék. (Milyen ironikus – egy szent ember 

közreműködése a testi egyesülésben.) 

Mindeközben Júlia feltámad romjaiból, hiszen első érzései gyűlölködők Romeo iránt 

arra a hírre, hogy megölte unokabátyját, Tybaltot, de erőt vesz rajta a valódi nemes érzés, a 

személyiségéből áradó feltétlen bizalom szerelme iránt, nem hihet Romeo gonoszságában.  

De a nagy fordulat Capuleté – ahogy a tankönyv is interpretálja: Talán politikai érdekei 

is így kívánják: Tybalt bűnét, aki megölte a hercegi rokon Mercutiót, azzal lehet jóvátenni, ha 

Júlia hozzámegy Parishoz, aki szintén a Herceg rokona. Ez a magyarázat Júlia zord és feudális 

atyja jellemének megkeményedésének, s nem a sokat emlegetett régi vágású házasságszerzés. 
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Ahogy első jelenetében szinte liberális elveket vall lánya természetes vonzalmairól, úgy vedli 

le azt abban a pillanatban, amint érdekei mást követelnek. Ebben az értelemben egy kis 

machiavellista, aki számára a cél szentesíti az eszközt, kész lenne Júliát kitagadni, ha az nem 

hajlandó férjhez menni a hercegi rokon Párishoz. 

A drámában ismét fordulatot hoz a kialakult helyzet. Most Lőrinc barát próbál 

előremenekülni a szorongattatások elől. Azzal hozza vissza az életbe az öngyilkosságot 

fontolgató Júliát (nem lehet nem észrevenni a ferences barát hiábavaló kísérleteit, hogy a 

végzetet és a kárhozatot elkerülje), hogy ravasz és igazán halálos veszélyt jelentő 

mentőakciójával reményt csikar ki számára. A tetszhalott állapot elodázza Júlia másnapra 

kitűzött gyors esküvőjét, maga pedig azon mesterkedik, hogy titokban visszahívja Romeót, és 

a fiatalokat megszöktesse. 

A beteljesedő sors onnan választ magának eszközt, ahonnan nem várnánk: Baltazár, a 

hű szolga igazi barátként értesíti gazdáját Júlia vélt haláláról, s ettől kezdve már semmi sem 

állhatja útját az elszabadult szenvedélynek. Romeo mérget vásárol, és titokban visszatér, hogy 

Júlia közelében oltsa ki életét önkezével, talán így remélve megengesztelődését, hisz azt is 

hihette, hogy miatta szakadt meg a szíve. 

Júlia pedig, eszmélve, döbbenten látja reményei összeomlását, és a szerelemért az 

életet, a világot dobja oda. 

De a végkifejlet nem ez, hanem a herceg döbbent szavai: Szolgálja a gyászt néma 

béketűrés. 

Egy valóban rendkívüli, szabálytalan mű katarzisa. Csak veszteség van, harmónia nincs. 

17. Shakespeare: Hamlet, dán királyfi 

Hasonlóképp ér véget a Hamlet is. A fiatal norvég király, Fortinbras végszavai nem oldják fel a 

komor hangulatot, hiába rendel el dísztemetést, hiába dicséri halott ellenfelét, valójában csak 

ő a győztes, csak a középszer, tettrekészsége révén kerül fölülre – a néző lelke sír a dán 

királyfiért.  

De teremthető kapcsolat a Romeo és Júlia c. művel, ha a sokat idézett Hamlet-monológ 

öngyilkosságra vonatkozó szavaira figyelünk: Akkor nemesb-e a lélek, ha tűri / Balsorsa minden 

nyűgét s nyilait; / Vagy ha kiszáll tenger fájdalma ellen, / S fegyvert ragadva véget vet neki?  

De ezzel a leckével kapcsolatban legyen más a metódus, mint pusztán a két 

Shakespeare-dráma összekapcsolása! (Ami egyébiránt a szaktanár fontos feladata, már csak 

az érdeklődés, a motiváció fenntartása végett is.) 

Az itt a kérdés, hogy mit akarunk ezzel a tömör műismertetővel elérni. Mi a célunk? 

Amennyiben pusztán a kerettantervi elvárásoknak akarunk megfelelni, ahhoz elég. 

Ha messzebbre tekintünk, lehet-e más cél, minthogy diákjaink kedvet kapjanak ahhoz, 

hogy életük további részében mind többször megnézzék ezt a drámát. Hogy majdan egyszer 

meg is értsék. 

Ha ez lebeg a szaktanár szeme előtt, akkor igyekszik a tragédia értékeit megcsillantani. 
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Lehetnek ilyenek a nagymonológok is – a tankönyv elsősorban azokat állítja a maga 

feldolgozása középpontjába.  

De akkor vannak más nagymonológok is, mint a szinte közhelyes Lenni vagy nem lenni. 

Vagy a Most megtehetném… kezdetű. 

Mint például az első nagymonológ, ami azonnal megszólal, amint nem kívánt 

társasága, az oly boldog mátkapár, a király és tulajdon anyja végre magára hagyja: Ó Isten, 

Isten! mily unott, üres, Nyomasztó nékem e világi üzlet!... 

Vagy a színészekkel való találkozása után elmondott önvádló szavai: Most magam 

vagyok / Ó, mily gazember s pór rab vagyok én! / Nem szörnyüség az, hogy lám, e színész, / 

Csak költeményben, álom-indulatban / Egy eszmeképhez úgy hozzátöri / Lelkét, hogy arca 

elsápad belé, / Könny űl szemében, rémület vonásin, / A hangja megtörik, s egész valója / Kiséri 

képzetét? S mind semmiért! / Egy Hecubáért! / Mi néki Hecuba, s ő Hecubának; / Hogy 

megsirassa? / Mit nem tenne még, / Ha szenvedélyre volna oly oka, /Mint van nekem? 

De vehetjük jó példának a következőt is: Hogy vádol engem minden alkalom, / S 

ösztönzi lusta bosszúm! / Mi az ember, / Ha drága idején vett fő java / Alvás, evés csak? / Nem 

több, mint barom. / Bizonnyal, aki ez előre-hátra / Tekintő okos ésszel alkotott, / E képességet, 

ezt az isteni / Értelmet nem adá, hogy semmi-haszna / Belénk zápuljon. Már, vagy állati / 

Feledség bennem, vagy a szerfölött / Aggódó gyáva szőrszál-hasgatás – / Oly gond, miben, ha 

négyfelé hasítnók, / Egy rész az ildom, hárma gyávaság… 

Vajon mi is valójában a bonyodalom? Pusztán az-e, hogy az ifjú Hamlet atyja 

meggyilkolásának szörnyű titkát megtudja? Vagy inkább az, hogy ennek birtokában 

elmeháborodottnak tetteti magát? Vagy maga az őrült szerep, jelmez és maszk csak külsőség, 

belül van a magyarázat: kételkedik a szellem, apja háborgó szelleme igazmondásában, és 

bizonyítékot keres? 

A címszereplő karakterének lényege ebben a helyzetben: képtelen a cselekvésre. 

Ennek kapcsán érinthetjük azt az értelmezést is, miszerint cselekedni legtöbbször gondolkodás 

nélkül a legkönnyebb – ez a meglepő üzenet is kiolvasható a darabból.  

Ahogy a mi Madáchunk mondja rövidre fogva: A tett halála az okoskodás. 

Arany Shakespeare-fordításában ez így szól: Ekképp az öntudat / Belőlünk mind gyávát 

csinál, /S az elszántság természetes szinét / A gondolat halványra betegíti.  
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V. A barokk és a francia klasszicizmus irodalma 

A tankönyv összevonja a kerettanterv két témakörét: 

 Látásmód – Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem 

 Színház- és drámatörténet – a francia klasszicista színház (17. század) 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Látásmód – Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem 
Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás Barokk, eposz, eposzi konvenciók (kellékek). 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési céljai 

A társadalmi, közösségi és egyéni konfliktusok megértése, a morális gondolkodásra és ítéletalkotásra 
való képesség fejlesztése. A hazához való kötődés erősítése, a Zrínyi által képviselt értékek elfogadása. 
Tájékozottság a stíluskorszakokban, a stílus- és formaérzék fejlesztése: a barokk formajegyeinek, a 
világkép és műfajok, poétikai/retorikai megoldások összefüggéseinek megismertetése (az irodalmi 
művekben és más művészeti ágakban). A műfaji konvenció jelentéshordozó szerepének bemutatása. 
Az olvasott művek befogadásának, megértésének támogatása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Magyar barokk irodalom. 
Szemelvény: Pázmány Péter 
értekező prózájából (hitvita, 
prédikáció). 
 
Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem 
(részletek); a barokk eposz 
(szerkezet; koncepció; 
embereszmény/a főhős mint 
Krisztus katonája; értékrend). 

A tanuló 

 felismeri a barokk formajegyeit az irodalmi művekben és 
más művészeti ágakban is, összhangban az irodalommal; 

 megismeri világkép és műfajok, poétikai/retorikai 
megoldások összefüggését; 

 tisztában van az eposzi kellékek hagyományozódásával, az 
antik és barokk eposzok különbségével (koncepció, 
szerkezet, értékrend, embereszmény); 

 műismereti minimuma: Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem 
(részlete). 

Vizuális kultúra; Ének-zene: 
a barokk formajegyei a 
festészetben, építészetben, a 
zenében. 
 
Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek: 
Schulhof Izsák beszámolója 
Buda visszavívásáról (Budai 
krónika). 

fogalmak Barokk eposz, eposzi konvenciók a barokkban, erkölcsi érték, heroizmus, körmondat. 

 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Színház- és drámatörténet – a francia klasszicista színház (17. század) 

Órakeret 
6 óra 

Előzetes tudás 
Barokk és klasszicizmus a 17. században. Ars poetica. 
Drámatörténeti és drámaelméleti ismeretek. Komikum és tragikum. 
Lehetséges: Fösvény vagy más Molière-mű ismerete. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési céljai 

Az emberi magatartások sokféleségének belátása és felelős megítélése. Kötelesség és szenvedély, 
egyén és közösség viszonya. 
A klasszicista normatív esztétika sajátosságainak (műfaji hierarchia, szabályok); a korabeli elvárások 
és a dramaturgia összefüggésének felismertetése. A komikum műfajformáló minőségének és 
változatainak megértése pl. drámajátékban való részvétel révén. Műelemző képesség fejlesztése: egy 
mű részletes elemzése, a hősök jellemzése, magatartásuk, konfliktusaik értékelése. Színházlátogatás, 
illetve színházi előadás élményének megbeszélése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A klasszicizmus elvárásai. 
Tragédia és komédia. 
A francia színház a 17. 
században (színház, előadás 
és dramaturgia 
összekapcsolódása). 
Molière: Tartuffe (vagy más 
műve). A komikum 
megjelenési formái. 

A tanuló: 

 felismeri a klasszicista normatív esztétika sajátosságait (műfaji hierarchia, 
szabályok); a korabeli elvárások és a dramaturgia összefüggését; 

 megérti a komikum műfajformáló minőségét és változatait (helyzet- és 
jellemkomikum); 

 képes egy mű részletes elemzése kapcsán a hősök jellemzésére, 
magatartásuk, konfliktusaik értékelésére; 

 részt vesz egy jelenet kidolgozásában és előadásában; 

 lehetőség szerint megtekint egy színházi előadást (vagy felvételét); 

 műismereti minimuma: egy Molière-mű elemző feldolgozása és 
memoriter: egy részlet; 

 alkalmassá válik az adott műről szóló vélemények kritikus befogadására; 
egy szóbeli érettségi témakör anyagának összeállítására és az abban 
megjelölt feladat kifejtésére. 

Dráma és tánc: 
színháztörténet, a 
színpadi kísérő zene, 
a koreográfia. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Felvonás, jelenet, díszlet, jelmez, szerzői utasítás, hármas egység, mértéktartás, helyzetkomikum, 
jellemkomikum, nyelvi komikum, jellemtípus, bizalmas, rezonőr. 
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Az érettségi részletes és hatályos követelményei közt a barokk és Zrínyi, a klasszicizmus 

fel sem bukkan – még emelt szinten sem. Molière egy drámája szerepel, hét további szerző 

mellett, közülük a szaktanár kettőt választhat a szóbeli érettségi számára. 

A kilencedik évfolyamon a szaktanár a saját szakmai értékrendje szerint tervezheti a 

munkáját – erre a kerettanterv módot is ad számára. 

A nagy stíluskorszakok ismerete nélkül – mint a barokk és a klasszicizmus – nem lehet 

szerves tudást felépíteni.  

1. A barokk 

Az egészen természetes, hogy a fejezetet össze kell hangolni abban a tekintetben, hogy a 

kívánt ismeret elmélyítését szolgálja minden feladatrész. Ilyennek tűnik a bevezető leckében 

a reneszánsz és a barokk összehasonlítása, ami nemcsak a ráhangoló feladatban jelenik meg 

explicit, hanem az Irány a szöveg! középpontjában is áll. Vagy az ellenreformáció/rekatolizáció 

ellentétes érzelmi töltésű fogalmainak szembeállítása.  

A barokk születése c. bekezdés a stíluskorszak történelmi hátterét hivatott 

megvilágítani, a barokk korstílus más művészeti ágaiban való megjelenése bemutatását pedig 

a Barokk képzőművészet és zene oldja meg. A szaktanár szinte listát kap arról, hogy milyen 

képekkel, zenerészletekkel célszerű és élvezetes a tanórát és a diákok ismeretkörét 

gazdagítani.  

Egy ilyen típusú tartalmat leíró lecke esetében nagy hangsúly van a téma 

kulcskifejezéseinek, a fogalomhasználatnak a bevezetése, elmélyítése tekintetében. Hiszen az 

egy kulcskompetencia. Természetes tehát a megadott fogalmak bősége, fontos az 

ellenreformáció és a rekatolizáció párhuzamos használata, még a stíluskorszak és a 

stílusirányzat megkülönböztetése sem feltétlen felesleges. (Bár az antikvitás, a középkor, a 

reneszánsz után a 4-5. nagy európai korstílusnál tartunk, az utolsó, a romantika előtt.)  

2. Cervantes és a manierizmus 

A ráhangoló feladat rávilágít a nagy korszakolások teoretikus aspektusainak szubjektív 

kategóriáira. A korszakfordulók pillanatszerűvé válnak, holott a valóságban átmenetek, 

folyamatok vannak. A racionális megközelítés lát ott szakadékot, ahol legfeljebb repedés van. 

Másrészt a művészi stílusfogalmak puszta absztrakciók. A valóságban a művészeknek van 

stílusa – a korszakok uralkodó stíluseszménye elmélet, hipotézis, modell. 

Ennek a fejezetnek persze Cervantes Don Quijote c. műve a hőse. A pikareszk regény 

műfaja mint előzmény éppúgy fontossá, sőt kihagyhatatlanná teszi a bús képű lovag népszerű 

történetét, mint majdan Mikszáth: Beszterce ostroma esetében. A lecke elemző bemutatással 

kedvet csinál a mű elolvasásához, továbbá a legalapvetőbb ismeretekhez hozzáférést biztosít 

a szerzőt, a regényt és a címszereplőt illetően.  

A Don Quijote cselekménye és szerkezete című bekezdés inkább a regénykezdetre 

összpontosít, és az utaztató kalandregény szerkesztésére helyez nagyobb hangsúlyt – a 
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hivatkozott kaland majd szemelvényként a szöveggyűjteményben is felbukkan, hisz feladatok 

kapcsolódnak hozzá. A szöveg kitér továbbá a regény sajátos utóéletére, befejezésére. 

A választott műrészlet a képzelet és a valóság ellentétét mint Cervantes főhősének, 

Don Quijotének legfőbb sajátosságát konkrét szöveggel, jelenettel támasztja alá.  

3. Pázmány Péter 

Pázmány megjelenik az érettségi követelményekben: a magyar nyelv története témakörben 

emelt szinten – „Néhány szöveg nyelvi szempontú bemutatása a régi magyar irodalom köréből 

(pl. Pázmány Péter, Mikes Kelemen).” Persze nem ez indokolja, hogy életműve megjelenjék a 

közoktatásban, az irodalom tananyag részeként, hanem az a hatás, amit személyisége, tettei 

és művei a magyar irodalomra gyakoroltak. 

A szemelvény, amit tőle a szöveggyűjtemény közöl, önmagáért beszél. Most inkább azt 

járnánk körül, hogy mit lehet tenni ebben az esetben a főszöveggel. 

Az első – legoptimálisabb – megoldási alternatíva az áttanulmányozását, megértését 

teljességgel rábízni a diákokra. Még a számonkérését is el lehet odázni, hisz a Pázmány-portré 

szükségképpen érint olyan súlyos kortörténeti mozzanatokat, eseményeket, amiket a 

későbbiekben ellenőrizni kell és lehet. 

Ha ebben az önálló munkában szükséges a szaktanár segítsége – a tanulás támogatása 

(3. pedagóguskompetencia) –, akkor ajánlani lehet a leckeszöveg feldolgozását vázlat, jegyzet 

megíratásával. Erre jó alkalmat ad a tankönyvi lecke, hiszen nincs sem tagolva, sem alcímekkel 

megjelölve – mindkettő lehet a vázlatírás kötelező és kiinduló eleme.  

De alkalom nyílik a csoportos tevékenykedtetésre – ebben az esetben a szaktanár 

készíti el a leckeszöveg főbb részekre való bontását, és osztja ki a differenciálás, a szociális 

tanulás pedagógiai céljait szem előtt tartva. 

De lehetséges a tömör szöveget az egyéni ismeretszerzés számára pusztán 

kiindulópontként használni, és irányokat jelölni ki a más forrásból megszerezhető 

ismereteknek, mint pl. Pázmány származása, rendi előmenetele, politikai-közéleti 

szerepvállalása, különös tekintettel a magyar arisztokrácia rekatolizálására, ami kimaradt 

tettei közül, de aminek köszönhetjük a költő Zrínyi Miklóst és a monumentális barokk eposzt. 

A főszöveg fogalomhasználata egy jó feladatot is rejt: a Trentói Zsinatként emlegetett 

egyháztörténeti eseményt ugyanez a tankönyv néhány lappal előbb ismertebb, latin 

szóhasználattal írta le. Miért lehet ez az eltérés fontos ismeretek forrása? Hol van a hajdani 

katolikus egyházfők világtalálkozójának színhelye? Melyik országhoz és néphez tartozott akkor 

és most? 

Hasonlóképp lehet feladványt készíteni abból is, hogy miért Nagyszombaton alapított 

egyetemet az esztergomi érsek Pázmány Péter. Mit jelent az a magyar művelődéstörténet 

számára Pécs, Buda és Pozsony hasonló kísérletei után? Mi a szerepe Bécs, Prága és Krakkó 

egyetemeinek közelségében? 
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Ugyancsak a főszöveg az, ami támpontot adhat a liturgikus célú verbális kommunikáció 

csúcsműfajának, a prédikációnak a megértéséhez: ehhez jó adalék a protestáns igehirdetés és 

a katolikus szentbeszéd, homília vagy prédikáció összehasonlítása. 

Mármost mire teremt lehetőséget a kiváló Pázmány-prédikáció? 

Mindenekelőtt arra, hogy teljes mivoltában képet alkothatunk a barokk irodalom 

ékesszólásáról, lendületes stílusáról, a meggyőzés, a hatáskeltés és a gyönyörködtetés 

hármasságában fogant retorika bravúros szerkesztéséről. 

A szemelvény megértését számos feladat szolgálja, melyek közül a szaktanár 

válogathat, rangsorolhatja azokat, de saját szempontokat is adhat. Maga az érvelő próza 

gazdag tárháza a hittételek szemléletes megfogalmazásának, érdemes annak megértéséhez 

az egyetemes hitvallás szövegét mellétenni. 

A képalkotás olyan szintjét képviseli, ami már-már maga a szépirodalom, és olyannyira 

szofisztikált a mondatfűzése, ismétlésekkel, párhuzamokkal, túlzásokkal tele, hogy akár 

nagyesszé is íratható pusztán a retorikai-stilisztikai eszköztár felhasználását tekintve. 

4. Zrínyi Miklós 

A ráhangolódó feladatban mind Az török áfium ellen való orvosság, mind a Szigeti veszedelem 

fő témája a nemzeti összetartozás, az összefogás, s ha megmaradt valami Zrínyi pusztába 

kiáltó szavából – Ne bántsd a magyart! –, az éppen ez. 

Nem lenne minden tanulság híján, ha beidéznénk a kortárs önéletíró, Kemény János 

sorait, amiben az esztergomi érsek üzenete fogalmazódik meg a többségében protestáns 

(kálvinista) erdélyi magyarságnak: 

Az említett Pázmány mondja vala egykor nála létemben: Átkozott ember volna, ki 

titeket arra késztetne, hogy töröktől elszakadjatok, ellene rugdalózzatok, míg Isten az 

kereszténységen másképpen nem könyörül; mert ti azoknak torkokban laktok: oda annak 

okáért adjátok meg, az mivel tartóztok; ide tartsatok csak jó correspondentiát, mert itt 

keresztény fejedelemmel van dolgotok, tudniillik római császárral, adományotok nem kell; az 

törököt töltsétek adománytokkal; mert noha ím látod, édes öcsém, nékünk elégséges hitelünk, 

tekintetünk van mostan az mi kegyelmes keresztény császárunk előtt, de csak addig durál az 

az német nemzet előtt, míglen Erdélyben magyar fejedelem hallatatik floreálni, azontúl 

mindjárt contemptusban jutván, gallérink alá pökik az német, akár pap, barát vagy akárki 

légyen. (Kemény János önéletírása és válogatott levelei, 150.) 

Sohasem tudjuk eléggé megbecsülni, hogy Zrínyi magyarul írta meg az Obsidio 

Szigethiana c. barokk eposzát, hiszen írhatta volna anyanyelvén, horvátul is.  

Sohasem tudjuk eléggé felbecsülni azt a hatást, amit csak a XIX. század ébredő nemzeti 

tudatára, a romantika magyar irodalmára gyakorolt. Ilyen alkotás Berzsenyinek A 

magyarokhoz írt ódája, Kölcsey Zrínyi-dalai, a Himnusz – egyáltalán a dicső múlt és a korcs 

jelen termékenyítő szembeállítása –, de említhető Jókai magyar arisztokrata-ábrázolása az Egy 
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magyar nábob c. regényében vagy akár Ady nemzetostorozó és profetikus hangja – mind 

Zrínyinek, a tollforgatónak köszönhető. 

A lecke főszövegéből kirajzolódik a politikus, az államférfi, a hadvezér, s nem mellesleg 

a közíró Zrínyi portréja. Zrínyi dédunokáját, Rákóczi édesanyjának a nagybátyját több szál fűzi 

össze nemzete balsorsával, mint bárki mást – e tragikusan rövid élet minden percet 

megérdemel, amit a diák a megismerésével tölt. (Valljuk be, nincs szokásban a magyar 

főnemességről elismerőleg szólni.) 

De érdemes a korra is jobban odafigyelni. Zrínyi életét három olyan sorsfordító 

esemény személyes megélése is fajsúlyossá tette, mint a vesztfáliai béke utáni nagy csalódás 

– attól a Habsburgok török elleni nagy offenzívájának megindítását várták a „nyugati front” 

megszűnése miatt –, Várad török kézre kerülése, ami az önálló Erdély bukása is egyben, de 

leginkább a szégyenteljes vasvári béke, ami után kútba estek a nemzetegyesítés ábrándjai.  

A feladatok válaszait célszerű közösen megbeszélni. 

Ha valakiben kétség élne Illyés irodalmi érdemeit tekintve, a Zrínyi, a költő c. műve 

eloszlathatja azt. 

A hozzá tartozó feladat akár maga is lehet az életrajzi portré számonkérésének 

eszköze. 

5. A Szigeti veszedelem – a magyar barokk eposz 

6. A Szigeti veszedelem szerkezete és főhőse 

Nem lehet probléma a két fejezet összetartozása – a tanári kézikönyv az összevonásukkal a 

hangsúlyait szeretné jelezni. A műfajelméleti szempontoknál (mint maga az eposz, illetve a 

barokk) fontosabbnak véli a kompozíció és koncepció alapkérdéseit, a nagyformátumú eposzi 

főhős jelleme megalkotásának eszközrendszerét a középpontba állítani. 

Ismét csak abból kell kiindulni, hogy mi a célja a Szigeti veszedelem tanításának. 

A műelemzésnek, műértelmezésnek hiányoznak a minimális alapfeltételei. Egyrészt a 

műismeret hiánya – a szöveggyűjtemény néhány szemelvénye nyilván nem elegendő az 1566 

strófából álló, monumentális, nagyepikus verses mű áttekintéséhez –, a teljes mű 

elolvastatása pedig naiv ábránd. De hiányoznak az értő olvasás más feltételei, pl. a történelmi 

tanulmányok elmaradása.  

Éppen ezért válik a műértelmezés kiindulópontjává az eposz keletkezése. Miért töri 

magát az ország első politikusa, hadvezér, hatalmas birtokai ura, hogy tollforgató módján 

verset faragjon – akárha dédapja nagyobb dicsőségére? Hiszen azt olasz és horvát krónikák, 

tudós német szerzők már megörökítették, a legenda él. A mű dedikációjában van a magyarázat 

– hogy ti. egyikük sem szól a magyar nemzethez, annak nyelvén, hogy azt felrázza. Ezért kell 

az eposzi keret, a barokk műfaj, hogy ezt a célt betöltse. Jól értelmezhető ebből a szempontból 

a nyomtatásban megjelent mű fedlapjának barokk jelképisége: a teljes fegyverzetben a 

szirének csábító énekétől és kincseitől elforduló Zrínyi a nemzete ébresztője; jelmondata – 
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Sors bona nihil aliud – a mű alapkoncepcióját is megragadja, a magyarság sorsa Isten kezében 

van. 

Persze, a Szigeti veszedelem barokk alapeszméje szerint maga a történelem van Isten 

kezében, az isteni gondviselés irányítása alatt, ami erény és bűn aránya szerint áld vagy sújt. 

Kiváltképp a kiválasztott népeit, mint a magyar. Irodalomtörténeti közhely a protestáns Farkas 

András korábbi művének alapgondolatára hivatkozni, ami párhuzamba állítja az ószövetségi 

zsidóságot a kora újkori magyar nemzettel, s elemi erővel fogalmazza meg a kortársak 

mindennapi történelmi alapélményét: a török veszedelem a bűnökért büntető, de igazságos 

Isten haragjának ostora.  

A barokk eposz ezzel a képpel nyit – az eposzi kellékek konvencionálisnak tűnő 

lefuttatása után. Szokás persze kiemelni az eposzi Múzsa, Kalliopé alakjának felcserélését Szűz 

Mária, a Miasszonyunk, a Boldogasszony isteni személyével. Ugyanakkor az is egy barokk 

mítosz, miszerint Szent István halálakor felajánlotta a szent koronát és az országot Szűz 

Máriának, aki azóta patrona Hungariae. S akinek a feje fölött nem pusztán a tizenkét csillag 

ragyog, hanem az invokáció sorait idézve Viseled koszorudat, sem gyönge ágbul; / Hanem 

fényes mennyei szent csillagokbul, / Van kötve koronád holdból és szép napbul. 

Zrínyi művének első énekét szinte teljességgel egy téma uralja: a magyarok bűnei.  

Észre kell venni, hogyan variálja a költő ennek az előszámlálását (enumeratio).  

Először saját maga foglalja össze (7–10. versszakban). 

Aztán – mint főtémát – az Úr szájába adja.  

Harmadrészt Alecto fúria ismétli meg a magyarok bűnei főmotívumait. Akit az isteni 

parancs értelmében Gábriel arkangyal szabadít fel a Pokolból, hogy Szelim alakjában fiához, 

Szulejmán szultánhoz küldje (34–43.). 

Negyedszer maga Szulejmán sorolja a magyarok bűneit vezéreinek a nagy 

tanácstermében (56–58.). 

Végül, a nyomaték kedvéért Arszlán budai pasa felolvasott levele is ezt listázza a 66–

68. versszakban. 

Mármost az egyik legcélravezetőbb lehetne ezeknek a szövegrészleteknek az 

összehasonlítása, az ismétlődések révén a főbb bűnök explicit alakban való megnevezése. (Ne 

feledjük, hogy a Himnusz maga nyolc sorban számlálja elő Isten nekünk nyújtott kegyelmének 

megfogható jeleit – a 2–3. versszakában –, de igen visszafogott a nemzeti bűn 

megnevezésében, inkább párhuzamokban, történelmi képekben beszél róla. Ennél sokkal 

radikálisabban szókimondó a Zrínyi dala, illetve a Zrínyi második éneke.) 

Visszatérve Zrínyi második énekéhez, először jelenik meg a műben a főhős. Amint az 

szokása volt, hajnali imáját hallhatjuk.  

E helyütt tömören összefoglalva a jellegzetesen barokk szcénát, először a szigetvári 

kapitány szinte megfutja a kötelező köröket: dicsőíti a véghetetlen irgalmú Istent, magát 

alázza, hálát ad az Úr jótéteményeiért. 
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Majd a nemzetért könyörög, hogy bűnei miatt ne sújtsa Isten, engedve győzni a pogány 

törököt.  

Maga az ima azzal folytatódik, hogy a szigetvári kapitány kéri a Jóistent, vegye magához 

lelkét ereje teljében, vitéz módra halván. 

Ekkor csoda történik, a feszület háromszor hajlik meg, s az élő Krisztus szól Zrínyihez: 

elfogadja felajánlott életét, és mártírsorssal jutalmazza, de halála előtt kitünteti azzal, hogy 

saját kezűleg küldheti a pokolra Szulejmánt. 

Ezzel ér véget az előzmények előszámlálása, voltaképp most kezdődik a történelmi 

cselekmény, a földön. A kerettörténet a mű végén folytatódik – mintha még lenne egy értő 

olvasója Zrínyinek az emlegetett magyar XIX. századból (vö. bibliai keretszínek – történelmi 

színek). 

A barokk eposz és a korábbi lírai-epikus hagyomány összetalálkozására jó szemléltető 

példa az ötödik ének szemelvényként is közölt részlete, Zrínyi esküje. A szónoki beszéd 

fordulatai miatt rokonítható Balassi Katonaénekével, sőt a tankönyvben a barokk toposz, 

Magyarország a kereszténység védőbástyája – propugnaculum christianitatis – is hangsúlyt 

kap. Ha nem lenne ez a történelmi mítosz egyben élő valóság, Zrínyi, a költő – ne feledjük, 

gyakorló katolikus, mélyen hívő főúr, csak öccsének unokája hasonlítható hozzá ebben a 

minőségben (II. Rákóczi Ferenc) – aligha merné az egész keresztény mitológiát mozgósítani a 

művében. 

A tankönyv feladataival a tanórák színesíthetők, dinamizálhatók. 

Ilyen mindkét ráhangoló kérdés, a Vitassuk meg! problémafelvetései. A 

szöveggyűjteményben pedig a szövegértési feladatok mélyítik a főszöveg ismeretanyagát.  

7. Mikes Kelemen 

Talán a legirodalmibb, ha a szaktanár a 112. levél megrendítő tanúvallomását állítja a 

középpontba, ami a nagyságos fejedelem halálát adja hírül – akár meg is tanítható a dátum: 

1735. május 8. Ahogy Mikes írja, a Gondviselő megszentelte halála napját, lévén az 

nagypéntek: Az Isten mára halasztotta halálát urunknak azért, hogy megszentelje halálának 

áldozatját annak érdemével, aki ma megholt érettünk. 

Ehhez bátran kapcsolható Rákóczi Vallomásainak felütése, ami szinte kikerekíti a 

kivételes életutat a barokk életeszmény és hit szerint: Zavar fog el, Uram és elpirulok, midőn 

születésedet s annak körülményeit megfontolom és a magaméra gondolok. Te Isten, teremtőm 

nekem és a mindenségnek, istállóban születsz, én meg palotában; te ökör és szamár közt 

szegény pásztorok körében, én — a por és a féreg a te szined előtt — udvarjárók nagy 

csődületében. Szülőid szegények, az enyimek fejedelmek; te szegénységben jösz a világra, én 

bőségben. 

Az is megéri a figyelmet, ahogy Mikes a fejedelem életét összefoglalja:  

Amicsoda életet élt, és amicsoda halála volt, hiszem, hogy megmondották nékie: ma 

velem lész a paradicsomban. Hullassuk bővséggel könyveinket, mert a keserűségnek ködje 
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valóságoson reánk szállott. De ne azt a jó atyánkot sirassuk, mert őtet az Isten annyi 

szenvedésiután a mennyei lakadalomban vitte, ahol a gyönyörűségnek és az örömnek 

pohárából itatja, hanem mi magunkot sirassuk, kik nagy árvaságra jutottunk. Ki sem lehet 

mondani, micsoda nagy sírás és keserűség vagyon itt miközöttünk még csak a legalábbvalón 

is. 

Ha a fejezetet arra akarjuk felhasználni, hogy érzékeltessük, a barokk szellemiség 

mennyire áthághatatlannak tartotta a rangbéli különbségeket, s ugyanakkor az alázat 

mennyire belülről fakadt, a sors elfogadásából, aligha találunk jobb példát, mint a királynak 

nevelt és fejedelemként száműzetésében is udvart tartó Rákóczi és fiatal kamarása, a székely 

Mikes Kelemen emberi kapcsolata. A tisztelet, a hűség áthatja a levél minden sorát – jó és 

hiteles tanúságtétel ez egy olyan kor, olyan nemzedék számára, aki el sem tudja képzelni ezt 

a fajta személyi függést.  

Talán ez indokolhatja a vitakérdést vagy az érvelési feladatot. 

Végezetül, ha valakinek az illik be a tanmenetébe, aki fontosnak tartja, hogy az 

irodalomtörténeti kutatás problematikájáról értekezzen tanítványaival – esetleg többen 

mutatnak tehetséget és készülnek ilyen pályára –, annak tömör összegzést ad a tankönyvi 

főszöveg, hogy mit nem tudunk Mikes Kelemenről. A többi diák biztosan élvezni fogja ezt az 

órát. 

8. Az európai klasszicizmus 

A nyolcadik tanegység jobbára megmarad a francia XVII. század tájékán, ami természetes, 

hiszen a klasszicizmus elsősorban francia jelenség, és európai szétterjedése is meglehetősen 

lokalizált.  

A főszöveg részben a kialakulás mozzanatára koncentrálva megmarad a címben 

kitűzött tárgyánál: A klasszicizmus kialakulása Franciaországban. 

A jelenség szintjén írja le, hogy az új stíluskorszak hosszabb ideig él együtt a barokkal 

és annak egyik változatával, a rokokóval – holott ízlésüket, látásmódjukat, a művészetről 

vallott művészetbölcseleti (esztétikai) elveiket tekintve legalább annyira különböznek, mint 

majd a romantika a klasszicizmustól. 

A művészettörténeti korstílus elnevezése ugyan valóban a classis latin szógyökből 

ered, de annak eleve kettős jelentése van, a római censorok által vagyoni cenzus szerint egy 

osztályba sorolt elsőrangút éppúgy jelenti, mint az iskolában, az osztályokban tanított 

klasszikusokat, a művészet régi nagyjait, halhatatlan mestereit. Nyilván ez utóbbi jelentést kell 

alapul vennünk, ha belegondolunk, hogy ez a mintakövető művészeti irányzat az általa 

mintának tekintett művekből a művészet szabályait racionális megközelítéssel próbálta 

összegezni és alkalmazni. 

A felvilágosodás és klasszicizmus összekapcsolására hivatott a második bekezdés, 

aminek pontosan a Felvilágosodás és a racionalizmus a címe. A fogalmak között megjelenik az 

empirizmus is, ami a racionalizmusnak mint ismeretelméleti irányzatnak a kortársa és 
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ellenpólusa. A főszöveg a felvilágosodás egészének filozófiai kiindulását határozza meg a 

racionalizmusban, azon okból, hogy René Descartes francia, a szenzualizmus hívei pedig 

angolok: F. Bacon, Th. Hobbes, J. Locke.  

A felvilágosodás – mint köztudott, abban a formájában, ami Európát a fény századában 

áthatotta – a francia felvilágosodás. A XVII. századi angol kezdeményezéshez képest 

egyoldalúan teoretikus és dogmatikus, harcos és destruktív, ahogy majd a tizedikes tananyag 

első témaköre kapcsán lesz alkalom a részletezésére. Művelődéstörténeti érdekesség lehet az 

Értekezés a módszerről kartéziánus elveinek tanulmányozása – ahogy a szöveggyűjtemény 

ajánlja. 

A lecke kapcsán érdemes áttekinteni, hogy mint korstílusnak milyen jól felismerhető 

stílusjegyei vannak más művészeti ágakban, illetve magában az irodalomban.  

Az irodalmi klasszicizmus teóriája jól érzékelhető a szöveggyűjtemény második 

szemelvényében: Winckelmann ismert szövege alátámasztja a klasszicizmus módszerét, amint 

egy antik (hellenisztikus kori) márványszobor, a Laokoón-szoborcsoport alapján próbál 

esztétikai normákat felállítani. 

Hasonló szövegértési, értelmezési feladatként ajánlható N. Boileau Ars poetica c. 

művének alábbi részlete: Ezért szeressük a józan észt. Érdemet / s fényt írásműveink csak tőle 

nyerjenek. / Annak gondolata, kit őrült hév tüzel föl, / messze rugaszkodik a józan értelemtől; 

/ gyalázat, azt hiszi, úgy gondolkodnia / szörnyű verseiben, mint más emberfia. / Kerüljük e 

hibát. A hamis csillogásnak / harsány hagymázait hagyjuk Itáliának. / Mindenben ez legyen 

célunk: a Józan Ész; /ám útja síkos, ott kitartani nehéz; / nyakát szegi, aki csak kissé félretéved. 

/ Sokszor bizony csak egy ösvénye van az Észnek. (Fordította: Rónay György) 

9. A francia klasszicista dráma  

A klasszicista színház c. bekezdés ott folytatja, ahol a ráhangoló feladat felvezető szövege 

visszautalt a klasszicizmus korára. A mai színház világát, az ún. doboz-színházat nagyrészt az 

határozza meg, ami a XVII. században kialakult: a függöny szigorúan elválasztja a közönséget 

(a valóságot) a színpad fiktív világától és terétől. Ugyan sem a felvonásokra való tagolás, sem 

az, hogy a női szerepeket immár hölgyek alakították (mindez másként volt Shakespeare 

korában) nem forradalmasította az európai színjátszást – az angol reneszánsz dráma annál 

inkább –, jó tudni, hogy mióta van függöny. Bár azt maga a főszöveg is elismeri, hogy pl. a 

díszlet mint új színházi elem nem jelent meg automatikusan.  

Alighanem a klasszicista drámáról szóló ismeretek minimumának tekinthető az ún. 

klasszikus hármas egység elve, a tér, az idő és a cselekmény egysége, amit Arisztotelész 

nyomán fogalmaz meg a korszak esztétikai program- és normaadója. Boileau korábban idézett 

művének egy másik részletét a szöveggyűjtemény ehhez a fejezethez kapcsolja, abban 

olvasható az egyszerűnek tekinthető alapelv. Ami ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a kor 

embere ettől fogadja el hitelesnek a színpadi fikciót. Ennek a kettőnek a bonyolult kapcsolata 

magyarázatra szorul, s minden bizonnyal összefügg a választott és színpadra állított történet 
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minőségével. A klasszikus tragédia esetében a mitológiai előismeretek eleve hitelesnek 

állították be a színpadi történést.  

Nem tagolja külön bekezdésre és nem címkézi fel, de a főszöveg a klasszicista francia 

dráma gyűjtőfogalma alatt Molière kortársait mutatja be, a két legnagyobb tragédiaköltőt, a 

Cid szerzőjét, Corneille-t, és az euripidészi Phaedra klasszicista átiratának alkotóját, Racine-t.  

Molière és a komédia a lecke névleg második, valójában harmadik bekezdésének a 

tárgya. Ezt a tanár kiegészítheti a szerző műveinek felvillantásával, melyek ma is állandó 

sikerdarabjai a színházi világnak: A Kényeskedők, A nők iskolája, a Don Juan, a Mizantróp, a 

Fösvény, az Úrhatnám polgár vagy a Képzelt beteg. 

10-11. Tartuffe I-II. 

Nem kétséges, hogy Molière legtöbbet emlegetett darabja. Betiltása, vagy inkább korlátozott 

előadása 1664–1669 között marketingszempontból jól jövedelmezett, hiszen ma is ezt tartják 

a szerző legjobb komédiájának.  

A Tartuffe a kerettantervben is kitüntetett szerepet kap: a diák műismereti minimuma 

Molière: Tartuffe (vagy más műve) elemző feldolgozása.  

A harmadik bekezdés in medias res kezdi a Tartuffe értelmezését: a korábban 

zsinórmértékül felvett koncepcionális dramaturgiai alapelvet, a mértéktartásét és a józan 

észre való hagyatkozást írja le olyan értékekként, amitől Orgon eltért Tartuffe javára az 

övéivel, családjával szemben. Már voltaképpen ezekben a mondatokban is a mű szerkezetéről 

van szó, olyan állításokkal, amelyek fundamentálisak a műismeret tekintetében. Hogy ti. a 

Tartuffe-re pontosan illik a klasszikus hármas egység elvének a betartása, hogy 

cselekményszövése lineáris és dinamikus.  

Kis verstani kitérő után a negyedik bekezdésben visszatérünk a szerkezet, a szerkesztés 

problémaköréhez. A bonyodalom voltaképp adott. Orgon, a családfő teljesen hatalma, 

befolyása alá kerül egy idegennek, akit megszánt és házába befogadott, s aki visszaél ezzel. Ezt 

tárja elénk az első jelenet, amit persze nem nevezhetünk egy mindennapi családi 

veszekedésnek. Pernelle asszony, az anyós felháborodva hagyja el fia házát, mert mindenki 

részéről tapasztalja a szent ember, Tartuffe iránti antipátiáját. A tankönyv a szövegelemzési 

feladatok egyikében emeli ki ezt a jelenetet. 

A késleltetés valóban teátrális dramaturgiai elem, az epikus történetmondásban is 

felbukkan (legjobb példa az Odüsszeia lehet), de ott nem annyira hatásos, mint színpadon. Az 

eddig tanult drámákat tekintve csak az Oidipusz királyban nem alkalmazza a szerző, de jól 

megfigyelhető az Antigonéban – Kreon törvényéről hamarébb hallunk, mint ahogy azt ő maga 

elővezeti a thébai vének kara számára –, a Romeo és Júliában – előbb jelenik meg a színpadon 

Tybalt és Benvolio, mint akár a férfi vagy a női címszereplő. 

Egészen eredeti tartalom a határidő-dramaturgia fogalomhasználata, illetve az e 

szerinti cselekményvezetés elemzése. A szorongattató esküvői időpont előrehozása valóban 

felgyorsítja az eseményeket. Kézenfekvő ugyanerre gondolni a Romeo és Júliában kettős 
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kutyaszorítóba került Júlia és Lőrinc barát vakmerő és át nem gondolt tette kapcsán – vagy 

Otto szavaira, aki még az éjszaka meg akarja szerezni Melindát – ezt mondja Biberachnak. Vagy 

éppen Gertrudis királynői szavaira, aki másnap eltávolítaná Ottót az udvarból, ez is sürgetőleg 

hat, és a poharakba tett szerek primitív megoldására visz. 

A komikum határvidékén – így szól a másik leckeszöveg első bekezdésének a címe, és 

voltaképp a két főszereplő, Orgon és Tartuffe figuráját elemzi. 

Tartuffe képmutatását a kor társadalmilag elfogadott viselkedésmintájává emeli a mű 

betiltása körüli hisztéria – főleg az utókor, az irodalomtörténet számára. Kézenfekvő a klérus, 

a cenzúra vaskalaposságát ezzel is tudatosítani – holott a történeti korban már rég nincsenek 

flagellánsok, maga a pápa tiltotta be azokat még a XIV. században. Tartuffe korbácsa tehát 

túlzás. Szemben a gyakori börtönlátogatásokkal, ami nagyon érzékeny pontján találta a Saint-

Sacrament (Oltáriszentség) Titkos Társaságot, ami aztán az egyházellenes mű betiltását 

kezdeményezte. 

A családfő, Orgon figurája is elemzés tárgyává válik: „az alapvetően jó szándékú, 

becsületes, de családfői tekintélyével mégis visszaélő, felelőtlen, befolyásolható, erőszakos 

Orgon figurája már-már a műfaj határait feszegeti.” Kétségtelenül van a ház urában valami 

frusztráltság, hogy nem tud elég erélyesen fellépni családtagjai egyéni akaratával, szabadabb 

életfelfogásával szemben, s ezt a parancsuralmat most egy csapásra megteremti az álszent 

Tartuffe uralkodása. Hogy ez látens impotencia, nem tud már gyönyörködni vonzó, fiatal 

feleségében, ezért féltékeny mindenkire, ezért zárja be a kapuit a hasonszőrű barátok előtt, 

azt eldönteni legyen a mindenkori színházlátogató joga. 

Orgon igazán az ún. asztaljelenetben válik nevetségessé – Tartuffe csak lebukik. 

Vonzalmát Elmira iránt már korábban kikottyantotta, Damis ennek fültanúja is volt, de a 

címszereplő bravúrosan mosta magát tisztára éppen azzal a módszerrel, amivel korábban 

behízelegte magát a ház uránál. 

Ezt a jelenetet szokás a helyzetkomikus, a félreértett szituáció iskolapéldájának tartani 

– holott éppen ellenkezőleg, merészen feszegeti a határait a színpadra vihető 

cselekménytípusok szelektálása tekintetében. Tartuffe annyira elveszti a fejét, Elmira nem is 

túl ravasz szavai annyira megtévesztik, hogy nem rajta múlik a házasságtörés ott, az asztalon.  

Talán ebben a jelenetben a diákok a férfivágyaknak kitett női szemérem 

fenyegetettségét látják meg, s nem egy pikáns – olykor közönségessé karikírozott – szituációt. 

(Felelősek vagyunk azért, hogy mit látnak a diákjaink egy közös színházlátogatáskor.) 

Ki kell még térnünk a Tartuffe váratlan befejezésére. A főszöveg egyik bekezdése – A 

befejezés problémája – többféle magyarázattal szolgál, miért nem következik a végkifejlet 

pozitív fordulata a cselekmény addigi szövéséből. 

A szaktanár vagy maga választ és indokol, vagy arra készteti a tanítványait, hogy ők 

válasszanak az interpretációk közül. De feltétlenül indokolják azt! Ezzel a gyakorlattal a tanár 

magát a szövegismeretet is ellenőrizheti. 
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10. évfolyam: I. A felvilágosodás Európában és Magyarországon 

 Világirodalom – az európai irodalom a 18. században 

 Magyar irodalom a 18. században – portrék: Csokonai Vitéz Mihály, Berzsenyi 

Dániel 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél Világirodalom – az európai irodalom a 18. században 

Órakeret 
8 óra 

Előzetes tudás Felvilágosodás, klasszicizmus, regény, regényműfaji változatok. 

A tematikai egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Különböző világlátású művek megjelenített témáinak, élethelyzeteknek elhelyezése többféle 
értelmezési kontextusban; az erkölcsi és esztétikai ítélőképesség fejlesztése. 
A felvilágosodás eszmerendszerében felvetett erkölcsi problémák. A szabadság eszményének 
különböző megközelítései. Összehasonlítás és megkülönböztetés: az eszmetörténeti korszak, 
filozófiai irányzat és stílusirányzat kategóriáinak megkülönböztetése, összefüggések 
megvilágítása. Szemelvények, művek értelmezése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

A felvilágosodás irodalmának 
jellemző műfajai és 
stílusirányzatai: klasszicizmus, 
szentimentalizmus 
(érzékenység), rokokó. 
 
Művek, szemelvények az angol, 
francia és német irodalomból, 
pl. Defoe, Swift, Jane Austen; 
Voltaire, Rousseau; Goethe, 
Schiller különféle műfajú 
alkotásaiból.  
A választott szerzőkhöz, 
művekhez kapcsolódó fogalmi 
ismeretek. 

A tanuló  

 megkülönbözteti az eszmetörténeti korszak, filozófiai 
irányzat és stílusirányzat kategóriáit;  

 megismeri a bölcseleti háttér és a stílusirányzat, műfaj, 
tematika néhány összefüggését, az egyes irányzatok 
jellemző tendenciáit, irodalmi műfajait, máig ható 
kérdésfeltevéseit az európai irodalmakból vett egyes 
szemelvények alapján;  

 választható beszámolót készíthet olvasmányélménye vagy 
látott színházi élménye alapján (pl. Defoe, Jane Austen, 
Schiller művei);  

 műismereti minimuma: Swift, Voltaire, Goethe egy-egy 
művének/részletének ismerete. 

Vizuális kultúra; Ének-zene:  
klasszicizmus, rokokó más 
művészeti ágakban; 
megzenésített irodalmi 
művek (pl. Goethe, Schiller 
alkotásai). 
 
Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek; 
Filozófia; Etika:  
a felvilágosodás korának 
bölcselete; értekezések a kor 
szerzőitől. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Felvilágosodás, klasszicizmus, szentimentalizmus, rokokó, valóság és fikció, elbeszélői nézőpont, 
kalandregény, robinzonád, fejlődésregény, énregény, levélregény, tézisregény, ellenutópia, szatíra 
(szatirikus hangnem).   

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Magyar irodalom a 18. században – portrék: Csokonai Vitéz Mihály, 
Berzsenyi Dániel 

Órake
ret 

20 óra 

Előzetes tudás 
Barokk és felvilágosodás. Anakreón és Horatius életművének néhány jellemzője. Csokonai Vitéz 
Mihály: A Reményhez 

A tematikai egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Az európai és a magyar irodalom összekapcsolódásának felismerése által a nemzeti és az 
európai identitás erősítése. Az egyén és közösség problémáinak európai és hazai dimenziói: 
polgárosodás, parlagiasság. 
Az anyanyelv és az anyanyelvi kultúra fejlesztésére irányuló törekvések megbecsülése. 
A magyar nyelv ügyében született legfontosabb programok, értekezések gondolatainak; 
Kazinczy tevékenységének; a magyar felvilágosodás időszakának, irodalmi életének, néhány 
sajátosságának megismertetése; a nyelvújítási mozgalom jelentőségének tudatosítása. 
Jellemző stílusirányzatok, műfajok, verstípusok és versformák felismertetése, összefüggésben 
Csokonai és Berzsenyi életművének jellegével.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 
A 18. század irodalma a felvilágosodás előtt  
(a kuruc költészethez kapcsolódó irodalmi 
formák; Mikes Kelemen: Törökországi 
levelek részlete). 

A felvilágosodás korának irodalma.  
Művelődési programok. Bessenyei 
György értekező prózai művének 
részlete (pl. Magyarság). 

A tanuló 

 ismeri a magyar nyelv ügyében született 
legfontosabb programok, értekezések 
gondolatait; Kazinczy tevékenységét; a magyar 
felvilágosodás időszakának, irodalmi életének 
néhány sajátosságát;  

 tudatosítja a nyelvújítási mozgalom jelentőségét;  

 tisztában van Csokonai és Berzsenyi életművének 
jellegével, az alkotók helyével, szerepével a 

Vizuális kultúra; ének-zene: 
stílusirányzatok 
egymásmellettisége a 18. 
században.  
 
Földrajz:  
a témakörhöz, az alkotókhoz 
kapcsolódó topológia.   
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Alkotói csoportok, irodalmi központok, 
sajátos életutak (pl. Batsányi János, 
Kármán József). 
Kazinczy Ferenc irodalomszervező 
tevékenysége és írói munkássága 
(legalább egy epigrammája). 
Csokonai Vitéz Mihály portréja; 
életművének műfaji, formai és stiláris 
sokszínűsége A Reményhez, A tihanyi 
Ekhóhoz és még legalább egy mű (pl. Az 
estve, Tartózkodó kérelem, A 
Magánossághoz) alapján. 
Berzsenyi Dániel portréja; jellemző 
műfajok, témák, életérzések 
költészetében.  
A közelítő tél, A magyarokhoz I. és 
legalább még egy mű (pl. Levéltöredék 
barátnémhoz, Osztályrészem) 
értelmezése. 
Csokonai és Berzsenyi hatása, 
továbbélése a későbbi magyar 
költészetben.  

magyar irodalom történetében; felismer jellemző 
stílusirányzatokat, műfajokat, verstípusokat és 
versformákat;  

 műismereti minimuma: Mikes Kelemen: 
Törökországi levelek (részlet), Kazinczy Ferenc egy 
epigrammája; Bessenyei György egy értekező 
prózai részlete; Csokonai Vitéz Mihály: A 
Reményhez; A tihanyi Ekhóhoz és egy mű; 
Berzsenyi Dániel: A közelítő tél, A magyarokhoz I. 
és egy mű.  

 Csokonai és Berzsenyi kapcsán alkalmassá válik 
legalább három-négy alkotásuk és a műveikről 
szóló vélemények, elemzések értelmezésére; egy-
egy szóbeli témakör kifejtésére; memoriterek 
tolmácsolására. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 
Nyelvújítás, irodalmi élet, művelődési program, értekezés, szentencia, szimultán ritmus, 
bölcseleti óda, elégiko-óda, elégia, dal, episztola, létösszegzés, időszembesítő verstípus.  

Az újgenerációs tankönyv két korszakot von egybe a felvilágosodás címszó alatt. Az 

érettségi vizsgakövetelményekbe a felvilágosodás mint korszak visszakerült a világirodalom 

témakörbe, de csak emelt szinten – a szerzők közül csak Csokonai és Berzsenyi választható a 

szóbeli érettségi II. témakörében, ők középszintű tételekben is kijelölhetők, ám 

értelemszerűen lehetnek az írásbeli vizsgafeladatok kedvezményezettjei. 

Az időkeret ugyanakkor megfelelő: 8+20 óra. Ez mindenképpen alaposabb elmélyülést 

jelenthet, a tankönyv 17 leckéjének feldolgozása kényelmesebb ütemben folyhat.  

1. A felvilágosodás 

A lecke egyik feladata – Irány a szöveg! 1. – arra kéri a diákokat, hogy írjanak vázlatot a 

főszöveg alapján arról, melyek a felvilágosodás legfontosabb gondolatai. Ha ebből a praktikus 

feladatból szemléljük a leckeszöveget, akkor ezek az alapelvek, doktrínák világosan 

felismerhetők és értelmezhetők: (1.) az ember eredendően jó, (2.) tanítással, neveléssel pedig 

még tovább tökéletesíthető. (3.) A körülöttünk levő világ, a természet működése 

megismerhető, a tudásnak ezért semmi sem szabhat határt, (4.) a társadalom pedig jobbá, 

igazságosabbá tehető.  

Hihetjük azt, hogy ezek az elvek ma már minden művelt ember számára evidenciák, s 

ha pusztán ennyi lett volna maga a felvilágosodás, akkor kevesebb harc, ellenségeskedés, 

megosztottság árán győzedelmeskedhetett volna pusztán az ész, az értelem, a józan belátás 

révén.  

A felvilágosodás teljességgel fordult szembe mindazzal, ami régi, ami szokásban volt, 

ami tradicionális érték. Ez a fajta radikalizmus érvényesül a szellemi mozgalom névadásában. 
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A fény és a sötétség közt szinte alig lesznek árnyalatok, vagy az elavult, a reakciós, a feudális 

régi eszményekhez kötődik valaki, vagy gyökeresen szakít azzal a haladás, az értelem nevében.  

A romantika eszmei szempontból legalább annyira az ellentéte a felvilágosodásnak, 

mint a stíluskorszakok tekintetében a klasszicizmus és a romantika szembenállása – s épp a 

francia irodalomban, ahol ez nevezetes eseményhez is köthető (1830: az Hernani csatája). 

2. Az angol felvilágosodás regényirodalmából 

Ahogy az a ráhangoló feladatból is világosan kitűnik, a regény műfajáról és a regény XVII–XIX. 

századi karrierjéről van szó ebben a leckében. Az előzmények után, kezdve az egyetlen ismert 

antik műfaji változattal, Apuleius művével, a középkor lovagregényein át a pikareszk 

kalandregény-változatával juthatunk el a polgári értelemben vett regény műfaji eszményének 

kiformálódásáig. De ha magára a XVIII. századi angol irodalomra gondolunk, akkor abban is a 

regény reprezentatív műfajjá emelkedése látható, a továbbiakban ezért válik tananyaggá a 

Robinson Crusoe és Gulliver utazásai. 

Ezt vezeti fel néhány poétikai szabály, konvenció, ami meghatározza a nagyepika prózai 

változatát. 

„A modern, polgári regény a 18. századi angol irodalomban jelent meg. Itt jött létre 

ugyanis először az a polgári középréteg, amely a regényirodalom legfőbb olvasóközönségét 

jelentette” – jelenti ki a főszöveg, szociológiai magyarázatot adva a regény elképesztő 

népszerűségére. A szaktanár dolga lehet ezt kiegészíteni: kifejteni az írói alkotásvágy, a 

teremtő fantázia és a közönség műveltsége, szórakozási szokásai, ízlése közötti finom és 

árnyalt kapcsolatrendszert. 

Defoe Robinson Crusoe c. kalandregénye kisebb részletekkel szerepel a 

szöveggyűjtemény szemelvényei közt. Ide nem kapcsolódnak feladatok (csak Swift 

Gulliverjéhez), ezért az alábbiakban néhány lehetséges, a szövegértést, szövegelemzést segítő 

kérdést adunk. 

 Honnan, a regény mely szerkezeti egységéből származik a szemelvény első 

részlete? Milyen epikus elemek segítenek a beazonosításában? 

 Hogyan jelenik meg a főhős ebben a részben? Hogyan viselkedik? Mi okozza a 

lelkiállapota megváltozását? 

 Milyen irodalmi párhuzam fedezhető fel a második részletben? Milyen toposz 

lehet a tutajépítés? 

 Milyen erények, készségek válnak a realisztikus elbeszélésben a főhős javára 

szorultságában? 

 Miért válik létfontosságúvá a fegyverek és a lőpor megmentése a süllyedő 

hajóroncsról? 

 Mint mond és mit tesz Robinson, amikor pénzt talál? 

 Miért fontos, hogy saját naptárt készítsen? 
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Swift Gulliver utazásai c. regényével kapcsolatban a legfontosabb tisztázni, hogy a mű 

utópia, ellen-utópia vagy a korabeli angol polgári társadalom szatírája (az angol társadalmi 

viszonyok karikatúrája). A mű legnagyobb esztétikai kihívása a realisztikusan elbeszélt 

kalandregényre áhítozó közönségigény összebékítése az írói fantázia kitalált világával, a 

(tan)mesével.  

3. Voltaire: Candide avagy az optimizmus 

A lecke ráhangoló feladata a felvilágosodás egyik legnagyobb ellentmondására világít rá: „A 

francia felvilágosodás írója, Voltaire naivitásnak, önáltatásnak, illúziónak mondja az emberiség 

kollektív optimizmusát. Hogyan viszonyul ez a gondolat a felvilágosodás eszméihez? Miért 

mondhatjuk, hogy a felvilágosodás leszámol az optimizmussal? Miért tarthatjuk optimistának 

mégis?”  

Ha egyáltalán fel lehet oldani ezt a paradoxont, az mindenképpen az optimizmus 

kétféle felfogásának szétválasztásával tehető: az emberiség kollektív optimizmusa Voltaire 

legismertebb szépirodalmi művében a gondviselés, hit, míg a felvilágosodás optimizmusának 

az alanya az egyén, az individuum. Az utóbbira nézve optimistán csengő alapeszme az ember 

felvilágosítása, nevelése, s ha ez a babona, a vakhit karmaiból való kiragadás, akkor a világ egy 

csapásra jobbá, sőt jóvá tehető: Vidulj, gyászos elme! megújul a világ, / S előbb, mint e század 

végső pontjára hág – hirdeti harsány optimizmussal a magyar Batsányi mindössze nyolc évvel 

a XVIII. század vége előtt. 

A lehetséges világok legjobbika címet viselő bekezdés csak félig-meddig szól az 

irányregényről, nagyobb része Voltaire írói portréja, szellemi életrajza. Korábban talán még 

soha nem fordult elő, hogy közönséges polgár, tollforgató akkora szellemi magasságokra 

emelkedjék, mint ő a saját korában, hogy cárnő, fejedelmek lessék a barátságát, s már a 

hozzájuk írt sorokra is ereklyeként tekintsenek. Talán csak töretlen utóélete múlja felül ezt a 

kultuszt, amit szépírói munkássága nem feltétlenül támaszt alá.  

A regény szerkezete és szereplői c. második bekezdés Voltaire művének elemző 

bemutatása. 

Ha szembesítjük a tankönyvi szöveget magával a vonatkozó szemelvénnyel, akkor a 

diákok számára is világos lesz a bonyodalom valódi természete.  

Általában véve is érdemes ezt a szemelvényt szövegértési feladatok számára tárggyá 

tenni, hiszen a vesztfáliai báró kastélya maga a paradicsom, amit a fiatalok bűnbe esve 

elveszítenek, leírása olyannyira szellemes, hogy ezek után nehéz lenne Voltaire nyelvi 

stíluseszményét szenvtelennek nevezni. 

Ugyanakkor annak a valóban korszerűtlen feudális világnak is tömör rajza, ami bornírt 

módon él vissza a teleológia nagy eszméjével, kiváltságait a természet rendje szerinti 

előjognak tartván: A kövek arra termettek, hogy szépen megfaragják őket, no meg persze, 

hogy kastélyokat építsenek belőlük; ezért is van őméltóságának ilyen gyönyörű kastélya; a 

tartomány legnagyobb ura illő, hogy a legeslegszebb házban lakjék. 
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A Candide szerkezete lazán egymáshoz illesztett hihetetlen és borzalmas kalandok 

sorozata a pikareszk utaztató regény sémája szerint. Nyilván – ahogy a kezdete – a befejezés 

is nyomatékossá válik az irány- vagy tézisregény műfaji okán. A munka felmagasztosulásával – 

a munka pedig arra jó, hogy messze tartson tőlünk három nagy bajt: az unalmat, a bűnt, a 

szükséget – a műveljük kertjeinket! kategorikus imperatívusza (erkölcsi törvénye) zárja le 

gondolatilag a művet, értve a kert toposza alatt mindazt, ami Édentől keletre van. 

4. A német felvilágosodás irodalmából 

A ráhangolódás felvezetésében a Kant-idézet a felvilágosodás egyik legismertebb 

meghatározása – Sapere aude!  

Ugyanakkor nem lehet azt a látszatot kelteni, hogy Immanuel Kant a német 

aufklärizmus tipikus filozófiai gondolkodója – elég, ha e helyütt főművére, A tiszta ész 

kritikájára gondolunk, vagy csak ha utalunk rá: az erkölcsfilozófiája posztulálja Isten létét, az 

erkölcsöt visszahelyezi a trónjára, száműzve onnan az észt, a rációt. 

A lecke voltaképpen egy szerzőre utal, ahogy a főszöveg arányai ezt jelzik is: Johann 

Wolfgang Goethe – a tárgy a nagy német költő életműve. S mivel a Faust külön fejezetet kap, 

ebben a leckében inkább egy hatalmas életmű, pálya áttekintéséről lehet szó, illetve azon 

művekről, amelyek az életpálya első szakaszához köthetők. 

Ebből a logikából lehet Az ifjú Werther szenvedései c. levélregényre nagyobb figyelmet 

szánni. A főszöveg néhány mondata ugyanakkor elindíthat a közös feldolgozás útján. Ez a rész 

a mű helyét jelöli ki az életműben: „amely világsikert hozott számára.” Mivel a 

szöveggyűjteményben nincs szemelvény a levélregényből, a szaktanár a saját eszközeivel 

oldhatja meg, mert minden ismeretnél jobban vésődik be a szépirodalmi szöveg egy-egy jól 

kiválasztott részlete.  

Érdemes tudni, hogy milyen szörnyű öngyilkossági hullámot indított el a 

szentimentalizmus eme korai remeke, amivel mint jelenséggel – az öngyilkosságra különösen 

ebben az életszakaszban feltűnő a kitettség – szükséges az irodalom tantárgy órai keretei közt 

is foglalkozni. 

A továbbiakban (sőt magában az első Goethe-fejezetben) a Vándor éji dala c. 

szentimentalista költeményre összpontosít a főszöveg – a Vitassuk meg! – Irány a szöveg! 

feladatelemeinek az összefűzésével. 

Elsősorban a műfordítás problematikája kerül a fókuszba – ezért idézi a könyv a 

vitakérdés előtt Kosztolányi ismert, sarkos, de annál meghatározóbb véleményét, s ennek 

érdekében tágítja ebben a feladatrészben is a feladattípus lehetőségeit. 

Négy fordítás összehasonlíthatósága csábít arra, hogy a műfordítások esetlegességei 

és az autentikus, de idegen nyelvi szövegvolta miatt hozzáférhetetlen vers különbségeit 

tudatosítsuk. Nemcsak a fordítás határairól van szó, de olyan irodalmi művek taníthatóságáról 

is, melyek nem magyar nyelven keletkeztek.  
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Nem lehet megfeledkezni A Tündérkirály c. balladaszerű költeményről sem, főleg mert az is a 

fordítás-problematika érvényességét bizonyíthatja. A tündérkirály nekünk, akik a magyar 

népmeséken szocializálódtunk, Petőfi költeményének képzetkörét idézi, de a germán 

nyelvterületen a rém, lidérc vagy az angoloknál, Shakespeare-nél lefordíthatatlan willi más 

természetű mitikus alakot jelöl, s csak eufémizmus, ha annyit tudatunk róluk, hogy ártó 

démon. 

Másrészt a tankönyvben is jelzett romantikus hatás – ez A vándor éji dala esetében a 

dal, a Lied műfajnak a német folklórral való összefüggéséből eredeztethető átvételét jelenti – 

felhívhatja a figyelmet a ballada, a műballada műfajra, ami a magyar irodalmi romantika egyik 

csúcsteljesítményét jelenti. De jelen esetben használja ugyan a többi műnem eszköztárát, 

mégis inkább lírai költeményként definiálható. Szövegértési, szövegelemzési feladatokkal jól 

körülírható ez a műnembeli távolság a számunkra alapvetően epikus természetét mutató 

balladától. 

5. Johann Wolfgang von Goethe: Faust 

A feldolgozás nehézségét az jelenti, hogy a diák nem ismeri, nem olvasta, nem látta a Faustot, 

számára az sem nem kötelező, sem nem vonzó, a lecke nem is ígéri a műegész reprezentatív 

bemutatását. 

Azonban a Faust kötelező műveltségelem, és még ha a mű bonyolult tartalmi, 

szerkezeti, műfaji kérdéseinek megismeréséhez a diákoknak nincs is megfelelő eszköztára, 

valamit érdemes megtanulni róla. Esetleg később, felnőttéletükben, szerzett ismereteikkel a 

mű valamilyen színpadi feldolgozásának, színpadra állításának élményével gazdagodva a saját 

tempójuk és lehetőségeik függvényében már igazi élményt nyújthat számukra. 

Itt van továbbá az irodalomtörténeti folytonosság szakmai követelménye is: a Faust 

nélkül nincs német klasszika, a német klasszika ismerete híján értelmezhetetlen a 

felvilágosodás Európában c. elméleti konstrukció. Fordíthatnánk is a kérdésen! Mivel világos, 

hogy a mi Tragédiánk magán hordozza Goethe Faustja számos elemének meghatározó 

hatását, Madách műve felől nézhetjük a Faust irodalmi szerkezetét, azaz azt emelhetjük ki 

belőle, ami Madáchnál is fontos. 

A ráhangolást célzó feladat: „Mit tanultunk a moralitásjátékokról? Milyen tanulságot 

kapcsolhattak a moralitásjátékok Faust alakjához? Miért gondolkodik máshogy ugyanerről a 

szereplőről a felvilágosodás kora és Goethe?” 

Hogy milyen tanulságot kapcsoltak a moralitásjátékok konkrétan Faust alakjához, arra 

nézve a diák ismerete abból a mondatból származhat, amit a tankönyv a kérdést megelőzően 

ad: „Számos egyéb történet is kapcsolódott hozzá, a 17. században pedig népi bábjátékok és 

moralitások kedvelt szereplője lett.” Persze a diák a korábban a moralitásról szóló tudását 

összekapcsolhatja azzal, amit éppen most tudott meg Faustról, hogy ti. eladta a lelkét az 

ördögnek a tökéletes tudásért cserébe. A feladat kreatív megoldása talán még azt is 

eredményezheti, hogy a tökéletes tudás az ördög titka – ez persze nem más, mint a bibliai 
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bűneset alaphelyzetének rekapitulálása. Az Éden kellős közepén a tudás fája, aminek 

gyümölcséből az emberpár nem ehet. 

A szöveg a drámai bonyodalom alapjaként Faust és Mefisztó szerződését, alkuját 

határozza meg, többször is. A főszöveg címében jelzi ezt a tárgyat, a második bekezdés ismét 

körülírja, az Irány a szöveg! prológus-szemelvényhez kapcsolt 5. szövegelemzési feladata is 

megcélozza.  

Az alku természetbeli cseréjének a tárgya: a mindentudás egyfelől és a halhatatlan 

lélek, ami az ördögé lesz másfelől.  

A Faust kapcsán előkerül a deizmus is: „A Faust-hagyományt már az Égi prológusban 

átértelmezi Goethe, amikor az Úr a »szolgájának« nevezi Faustot, mert az élet értelmét keresi, 

termékeny nyugtalanság hatja át. Ez az istenkép a deizmushoz kapcsolódik. A deisták úgy 

hitték, az ember önerőből, filozófiai úton is eljuthat a vallási jellegű felismerésekig.”  

Mind a Vitassuk meg!, mind az Irány a szöveg! egyes feladatai alkalmasak a Madách-

párhuzam megmutatására. Lucifer az égi prológusban (az I. színben) az első szavával 

hasonlóképp féregnek nevezi az embert – igaz, következetes, mert az utolsó színben ugyanezt 

a metaforát használja. 

A Faust Égi prológusa ugyanúgy visszavezethető a teremtés, a bibliai bűnbeesés 

történetéhez, mint a nagy magányos alsósztregovai gondolkodóé.  

Ugyanúgy a mű alapkérdése az Úr és az Ördög, a bukott angyal viszonya – nevezzük azt 

akár Mefisztónak, akár Lucifernek. 

S jelenjék meg bár szellem alakjában vagy mint kutya, a tagadás éppúgy a sátáni 

karakter főeleme. 

6. A magyar felvilágosodás 

Magyarország a felvilágosodás korában – értve alatta a francia felvilágosodás nagy korszakát, 

azaz a XVIII. századot, s nem a magyar felvilágosodás időszakát – valamiféle történelmi 

háttérismeretet hivatott adni az irodalomtörténeti korszakváltáshoz. Elvileg a török 

kiűzésétől, a karlócai békekötéstől tekinti át a Habsburg-magyar kapcsolatokat, s egyáltalán 

Mária Terézia uralkodásának negyven éve mint boldog békeidők ragyog fel, ami II. József 

uralkodásának tíz évéhez képest valóban lehet a nosztalgia tárgya. Valószínű, hogy a magyar 

testőrséget alapító királyi asszony alakja nemcsak azért magasodik ki a korszak Habsburgjai 

közül, mert 1777-ben, a Ratio Educationis komoly állami beavatkozást és szerepvállalást 

eredményezett a magyarországi oktatás területén – ekkor költöztette a nagyszombati 

egyetemet Budára. 

A jozefinizmus történetének tárgyalásánál előtérben van a két vissza nem vont 

rendelet – a német nyelv kötelező bevezetéséről és a magyar vármegyerendszer eltörléséről 

szólók.  

Bessenyei György, Batsányi János és Kármán József – rövid összegzés jelentősebb 

irodalmi alakokkal a magyar felvilágosodás korának irodalmából. Ami ugyan – a szokásjog 
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szerint – tényleg Bessenyeivel datálható. Természetesen, ha az irodalmi folyóiratok 

megjelenését, a könyvkiadók szaporodását (az olvasóközönség, a polgári középrétegek 

gyarapodását) értjük a magyar felvilágosodás eredményein, akkor érzékelhető, hogy az 

irodalom túlélni szeretné a nagylelkű mecenatúra olykor fagyasztó hiányát a nagyurak 

irodalmi fogékonysága és szeszélyei miatt – ezt szomorúan támasztja alá Csokonai lapalapítási 

kudarca, a Diétai Magyar Múzsa szomorú sorsa. 

Batsányiról a könyv röviden szól, méltatja jelentőségét, ugyanakkor hangsúlyozni kell 

A franciaországi változásokra c. epigrammája jelentőségét. Nem mellékes a publikálásának 

dátuma, 1792, amikor Magyarország királya hadat üzent a forradalmi Franciaországnak. Ennek 

fényében értelmezhető a Batsányi ellen indított sajtóper – ő egyébiránt a magyar jakobinusok 

elleni megtorlásokban mindössze egy évet ült, igaz, Kufsteinben. A verse ettől még valóban a 

magyar irodalom adekvát válasza a francia forradalomra. 

Az persze megint csak igaz, hogy Batsányi – egy fecske – nem csinált nyarat sem ekkor, 

sem 1807-ben, amikor Napóleon kiáltványát a magyarokhoz lefordította (ezért száműzték 

Linzbe Napóleon bukása után). Ennek akkor lesz nagyobb jelentősége, amikor a francia 

forradalom irodalmi utóéletét és értékelését a magyar irodalomban Madách párizsi színe 

kikerülhetetlenné teszi, s állásfoglalásra készteti az olvasót, a tanárt, hogy miként értékelhető 

a forradalmi terror, a jakobinizmus, a reakciósok lenyakazása. 

7. Kazinczy és a nyelvújítás 

Természetesen a tankönyvi átkötés is lehet ráhangoló jellegű, bár kézenfekvő a Magyarság 

gondolatmenete elindította logikát folytatni, s a Jámbor szándék ettől eltér. De akár Batsányi 

és Kazinczy közös kassai évei, közös irodalmi vállalkozásai is jelenthetnek ugyanilyen gondolati 

ívet a két fejezet közt. A tankönyv a nyelvújítást tekinti a legmaradandóbbnak Kazinczy 

hatalmas életművében. Ugyanakkor nem lehet azt a közel húsz évet könnyen feledni, amit a 

börtönből szabadult széphalmi mester a magyar irodalom írófejedelmeként aktívan eltöltött.  

A nyelvújítás leírásában erős hangsúlyt kap a radikálisok, azaz a neológusok és az 

ortológusok, vagyis a nyelv szerves fejlődésének hívei közti megkülönböztetés. Ugyanakkor 

nemcsak arra lehet tanulságos példákat hozni, hogy mely nyelvújítási szavakat utasítottak el a 

nyelvvédők, amelyek aztán szervesen beleilleszkedtek a magyar köznyelvbe, hanem fordítva: 

azok is szép díszpéldányok, amelyek mint neologizmusok méltán hullottak ki a nyelv 

önvédelmi harcában. Mindenki tud erre saját példát: gőzpöfögészeti tovalöködönc stb. 

Mindazonáltal az irodalom nem lehet eléggé hálás annak, hogy II. József a németet 

akarta a hivatal és az oktatás kötelező nyelvévé tenni, hisz ez rázta föl a nyelvújítókat, 

hagyományvédőket, mindenkit, akinek csak egy kicsit is fontos volt különleges nyelvünk. 

Ennek köszönhető, hogy olyanok szólaltak meg ékes magyarsággal, mint Csokonai, Berzsenyi, 

Katona, Kölcsey, Vörösmarty, Petőfi, Arany, Jókai, Madách – csak hatvan év magyar 

klasszikusait számba véve. Életre keltették a magyar nyelvet, s mindeközben megtartották 

egyediségét, nyelvtani rendszerét, ami intellektuális értelemben a mi csodafegyverünk. 
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Motiválttá tették a nyelvet, tízezer új szóval gyarapították, felélesztettek elavultnak 

hitt képzőket, s bravúrral éltek a tükörszó-alkotás ötletességével: állam, társadalom, 

köztársaság, világnézet, álláspont stb. 

Kazinczy irodalmi munkáit az a néhány epigramma próbálja a maga nagyságában 

megragadni, amit a szöveggyűjtemény közöl, s amihez szövegelemzési feladatok tartoznak. 

Ezek a nyelvújítási harc kirobbanásának hőskorából valók. 

Egyébiránt rosszul jön ki Kazinczi az irodalmi vitákból – az Iliász-pörben ő a hunyó, a 

magyar irodalom első plágiumperében aligha lehet Kölcsey szerzőségét, szerzői jogait nem 

méltányolni. S ha már Kölcsey, akkor a Berzsenyi-recenzió sem vet rá jó fényt (amit akkor még 

lelkes tanítvány jegyez), de az Árkádia-perben sem feltétlen kell a cívis vidékieket bugrisoknak 

tartani. 

8. Csokonai Vitéz Mihály pályája 

A következő négy leckével együtt a Csokonai-fejezet terjedelmileg Balassiéhoz mérhető. A 

tanegység Csokonai írói portréját rajzolja meg, s két egységből áll. Egy biográfiából és egy, az 

életmű egészét átfogó műfaji, stílustörténeti szemléből.  

A felvezető első mondata feltehetően felkelti majd a tanulók érdeklődését: „Csokonait 

kicsapták a debreceni kollégiumból.” Szimpatikus lesz a háttérismeretből kirajzolódó 

vagabund, örök diák Csokonai, aki segédtanárként sem vett fel vaskalapos szigort, a katedra 

méltóságát a tudásával, ötleteivel és azzal akarta megtartani, hogy egyenrangúként bánt a 

tanítványaival – olykor együtt is ivott velük. Az életrajz és az életmű bemutatása jól kirajzolja 

a költő alakját. Érdemes a tanulók együttműködésére fokozottan építeni, lehetőséget adni 

arra, hogy meglássák az embert, a személyiséget a szövegek mögött. 

A vitafeladat elvezet a Csokonai-drámától, bár beszélgetni erről is lehet: Miért 

csúfolódnak egymással egy kortársi csoport, pl. osztályközösség tagjai? 

A főszöveg második bekezdésében merül fel Csokonai originális művészete: a 

különböző stílusirányok szintézise. A további négy lecke ezt támasztja alá konkrét 

műelemzésekkel. 

 

9. Az estve 

Célszerű ezt a leckét kivonni a fejezetek szokásos struktúrájából, csak önmagában tanóra 

tárgyává tenni. 

S talán az is elég, ha választ kapunk magunk és a vers alapkérdéseire: 

 Mit jelent verselemzés és értelmezés a tizedik évfolyam elején?  

 Milyen kompetenciákkal kellene már rendelkeznie a diáknak, hogy ennek az 

interpretációnak értő olvasója legyen? 

 Hogyan alkot egy műegészt, ami voltaképp két különböző dolog: rokokó 

tájleírás és rousseau-i téma? 
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A cím és a szöveg kapcsolata releváns szövegértési feladat – már amióta egyáltalán van 

címük az irodalmi műalkotásoknak, vagy azok nem barokkos körmondatok, címiratok, 

argumentációk. Az is bevett technika, ha a címet önmagában mintegy előzetes feltevésként 

szembesítjük a szövegtesttel: mennyire felelt az meg utóbb annak a várakozásnak, amit a mű 

pusztán a címével keltett?  

Az estve szerkezete meglepően egyszerű: a tájleírás átfordul komor gondolati témába, 

a társadalmi különbségek és a magántulajdon bírálatába. Utóbb majd ezt a két szerkezeti részt 

nevezi a tankönyv piktúrának, illetve szentenciának; a vers szerkezete minden szembeállítás 

dacára egyszerű és világos. 

Az óda műfaja a következő és egyben kötelező kijelentés tárgya. Valóban, minden 

poétikai jellemzőjével bír Csokonai verse, hogy bátran nevezzük ódának, míg a legkorábbi lírai 

hagyományban ez csak konvenció volt, még talán Horatius esetében is. Ugyanakkor nem lehet 

azt gondolni, hogy az első magyar nyelven írt ódára Csokonaiig kell várnunk, hiszen akkor mit 

tanítottunk pl. az Egy katonaének poétikai műfajáról (ami nem a verstípusra, nem a témára 

mutat – akár József Attila Óda c. versében). De gondolhatunk Sylvester János Az magyar 

nípnek c. verses ajánlására vagy Rimay Jánosnak a kilencedikes szöveggyűjteményben közölt 

költeményére: Kiben kesereg az magyar nemzetnek romlásán s fogyásán. 

A két kategória: piktúra és szentencia – az iskolai poétikából jön, ahogy a tankönyv 

fogalmaz. Valóban, van köze az iskolai poétikához több szálon is: mindenekelőtt mert a régi 

középiskolában – protestáns kifejezéssel élve kollégiumban – az ötödik évfolyamot hívták 

poétai klasszisnak, hiszen ebben a tanévben a költészet, a retorika volt a fő tantárgy. Ilyen 

osztályban kapott megbízást a teológus nagydiák Csokonai, hogy költészettant oktasson. 

Ugyanakkor a klasszicizmusok mindegyik változatában felbukkan a két retorikai 

szövegtípus, a leírás, a pictura, illetve a gondolati téma, a sententia. E kettő összeszerkesztését 

szépen lehet látni Horatius Licinius Murenához írt ódájában, de ugyanígy az Egy katonaének 

hárompillérűnek mondott versszerkezetében, ahol a szentencia az 5. strófában gnómikus 

tömörséggel szól, míg előtte-utána képek sorjáznak, ha tetszik, életképek.  

Értelmezési kulcskérdés, hogy mikor és miért kapcsolódik az este leírásához egy 

félreérthetetlenül keserű társadalomkritika, akár civilizációnak neveztessék, akár burzsoá vagy 

éppen feudális rezsimnek. A tankönyv is utal a korábbi verzióra, ami csak rokokó tájleírás – 

akár iskolai ujjgyakorlata volt ez a fiatal Csokonainak, akár nem. Ugyanakkor már az első rész 

hangoltsága is feltételez egy direktebb, gondolatibb egységet, amiben a téma kifejlik, s amit a 

szerző valamilyen okból később illesztett hozzá.  

A Csokonai-vers a legnehezebb kérdéseket kínálja – az Irány a szöveg! feladatelemei 

közt: 

„(3.) Mi a civilizáció legfőbb bűne a vers szerint? Ki tehető érte felelőssé? Ki mit rontott 

el? Melyik sor szól erről? Kinek a gondolatait tükrözi ez?” 

Ha jól értjük magát a verset, akkor a bűnös maga az emberi természet, a mohó bírvágy. 

Ennek csak megtestesítője, tárgyiasulása a magántulajdon. Rousseau jól nevezi meg a felelőst 
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az Értekezés az emberek közötti egyenlőtlenség eredete és alapjai c. esszéjében: Az első 

ember, aki bekerített egy földdarabot… 

„(4.) Mi a civilizáció legkellemetlenebb kísérőjelensége? A vers négyszer is említi. 

Mikor mit jelent? A természet melyik tulajdonsága alkotja az ellentétpár másik oldalát?” 

Ha abból kell kiindulni, amit a vers négyszer is említ, akkor a gyanú a magántulajdonra 

terelődik. Ezt a vers többször körülírja, megnevezi, a legismertebb kettő a főnevesített 

birtokos névmási pár, az enyim és a tied. Ha a diszharmóniára kell gondolni, mint aminek 

ellentéte a természet harmóniája, akkor a per, a lárma lenne a metonimikus megjelölés 

szóképe.  

10. A Lilla-versek 

A Lilla-kötet összeállítása a költő egyik utolsó irodalmi tette. A „Poétai Román” megjelölés 

többet ígért, mint ami végül is kikerekedett belőle. Egy erős epikai keretbe foglalt 

versgyűjtemény, ami több tekintetben is eszünkbe juttathatja Balassi szerelmi ciklusát, a 

Balassa-kódexet (amit később találtak meg) vagy éppen Petrarca Daloskönyvét, amit Csokonai 

kiváló olasz nyelvtudása miatt jól ismerhetett.  

A versfüzérből választott egyik költemény a Tartózkodó kérelem. Értelmezése nem 

jelenthet gondot, hiszen annyira stilizált, annyira bókoló póz, annyi benne a költői lelemény, 

hogy szinte az eredeti tartalom, a szerelmi érzés sem konkrétságával, sem esetlegességeivel 

nem vet árnyékot a kompozícióra. Aminek legfeltűnőbb eleme az időmértékes verselésben is 

ritka ionicus a minore összetett versláb bravúros alkalmazása. Jó verstani feladat lehet a 

ritmikai elemzés soronként és szótagonként, nem veszítve szem elől azt a metrikai szabályt, 

hogy a szótagok számának variálása csonka ütemet kell hogy jelentsen, tehát hogy a 

nyolcasokat (két versláb) hetes szótagszámú rövidebb sorok váltják, amelyek két verslába 

közül a rövidebb anapesztus. Nemcsak a rímképletet határozza meg a szótagokkal való zenei 

hatáskeltés, hanem kizárja az ütemhangsúlyok szabályos váltakozását: a hosszabb sorok akár 

felező nyolcasok is lehetnének – a lehetséges hatból viszont csak az első ilyen –, de a páros 

sorok, a ionicus a minore és az anapestus viszont minden esetben rövid szótagot használ ott, 

ahol a hangsúly miatt hosszú kellene, és a hangsúlyos ütemhatár értelemzavaró módon 

szótagolna.  

A kerettanterv előzetes tudásként épít A Reményhez c. Csokonai-vers ismeretére, a 

könyv ennek megfelelően tárgyalja.  

Fontos a vers erős képiségének elemzése. Nemcsak az egymásnak megfeleltetett 

második és harmadik versszak – amit az Irány a szöveg! negyedik feladateleme céloz meg: 

„Bontsd elemeire a vers 2–3. versszakának fordított párhuzamát! Mely sorok felelnek meg 

egymásnak?” A sorokon belül a képek állíthatók párhuzamba, pontosabban ugyanannak az 

alapmetaforának a képelemei a tavasz és a tél ellentétében. Az alapmetafora, amire a vers 

támaszkodik, a kert, tudniillik mint a lélek szimbóluma.  

„Lilla elvesztése objektív, külső veszteség” – Csokonai számára kiürül a világ.  
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Érdemes ezt a veszteséget okszerűségében is elemzés, értelmezés tárgyává tenni – 

nem valószínű, hogy a diákok kisiskolás tanulmányaik során körüljárták a verset e tekintetben, 

vagy maradt valami előzetes tudásként.  

Egyrészt a vers felütésében a költő erőteljesen önmagát okolja a csalódása miatt, 

hiszen a szerelmes önmaga kreál istennőt a halandó hölgy személye, valósága helyett. Kit 

teremt magának / A boldogtalan – mi ez, ha nem a petrarkizmus lényege? Az antik mitológia 

teremtő felhasználására szép példa a vers, hiszen az istenségnek látszó csalfa, vak – nőalak. 

Nemcsak azért, mert a büntetendő bálványimádás tárgya Lilla, hanem mert az allegóriában 

Vénusz és Fortuna sematizált alakjai is egybeolvadnak. 

Másrészt A Reményhez c. versnek vannak utalásai a világra nézve: Tavaszom, vígságom 

/ Teli búra vált; / Régi jó világom / Méltatlanra szállt […] Hagyj el, óh Reménység! / Hagyj el 

engemet; / Mert ez a keménység / Úgyis eltemet. Ha idevesszük A tihanyi ekhóhoz c. Csokonai-

mű hasonló tartalmú sorait – Jaj, Lillám is a tiran törvénynek / S a szokásnak meghódolt –, 

akkor kitűnik a szentimentalista költő–világ konfliktus. Egyik oldalon a költői érzékenység, a 

természeti létezés könnyedsége, varázslatossága és elevensége, a másik oldalon a világ maga, 

a civilizáció, aminek zsarnoki (tiran) törvényei, a szokások, a konvenciók lélektelen nyomás alá 

helyezik a humánumot, a költészetet, a személyiséget. 

A Reményhez valójában összefoglalja és csodás keretbe helyezi mindazt, amit az 

elégikó-ódák más helyütt hasonlóképp visszhangoznak. 

11. Csokonai elégikó-ódái 

A tankönyv ráhangoló-bevezető feladata a magány jelenségére koncentrál, bevezetve ezzel az 

elégikó-ódákat. 

Ugyanakkor A tihanyi ekhóhoz c. nagy verssel kezd, aminek az első változata, A füredi 

parton címmel nyilván korábban keletkezett, Csokonai balatonfüredi tartózkodásakor (1796), 

viszont ezt 1802 táján jelentős mértékben átdolgozta, míg A Magánosság esetében (1798) 

ilyesmiről nem tudunk.  

Ezeknek a filológiai adatoknak Csokonai költészetében nincs akkora jelentőségük 

egyrészt, másrészt valóban lehet érezni gondolati folytonosságot a tihanyi-füredi ihletésű vers 

felől a kisasszondi keletkezésű elégikó-óda felé haladva, ami elégséges indoka lehet a 

sorrendiségnek, ahogy a tankönyv tárgyalja. 

A tihanyi Ekhóhoz valóban elégikó-óda. Valóban megfigyelhető benne egyfajta éles 

ellentét: a szentimentalista felütés, a versindítás képei után a szinte feminin panaszáradat 

csap át az utolsó két versszak programhirdetésébe – egy öntudatosabb, keményebb lélek 

keres és talál hasonlatosságot a tihanyi remetebarlang és az ermenonville-i hajlék ihletésében. 

Érdekes, hogy a főszöveg nem használja a poétikai fogalomként már definiált 

vershelyzet kifejezést a vers keletkezésének helye és a verskezdés fiktív szituáltságának 

összecsengésére. Pedig a füredi part, háttérben a divatos fürdőhely vigadozóival, a természet 
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háborítatlan csendje, a világtól elvonuló bencések monostora és a lármás kor fényei, 

fényűzése kézenfekvő ellentéttel szolgálják a versbeszéd kibontakozását.  

A tankönyv tudni véli: I. András nemcsak a Benedek-rend közösségének alapított 

monostort, hanem orosz felesége kíséreteként bizánci rítust követő keleti szerzeteseket, 

remetéket is a félszigetre telepített. Az ő emléküket őrzik a sziklába vájt remetehajlékok, s erre 

utal a vers is: Oh, van-e még egy erémi szállás, / Régi barlang, szent fedél, / Melyben egy bőlcs 

csendes nyugtot, hálást / E setét hegyekben lél? / Hol csak egy kő lenne párna, / Hol sem 

ember, sem madár nem járna, / Mely megháborítana. 

Mindennek a magánosság és a csend, a háborítatlanság mesteri összekapcsolása ad 

jelentőséget. A bencések nem véletlenül választották a félszigetet, annak neve szláv nyelven 

csendet jelent. 

Ugyanígy szolgálja a költemény ódai fennköltségű szent magányát az Ekhó, ami csak 

felerészben allegória (a visszhang megszemélyesítése), másik jelentésében a hamis világ elől 

a szent erdőbe menekülő szűz, Artemisz hasonmása, Diána, a vadászistennő. 

A Magánossághoz c. nagy filozofikus összegzés voltaképp már nem is elégikó-óda, 

hanem himnusz. 

A himnusz – definíciója szerint olyan óda, ami egy istenséget szólít meg, dicsőít vagy 

könyörög hozzá. 

Csokonai versében ez mind példaszerűen van együtt – a megszólítás retorikai alakzata 

átfogja, keretbe foglalja a verset; ismerünk erre más példát is. Hogy mennyire dicsőíti, az a 

köztes versszakok ismétlődő tárgya – alighanem a laudáció tetőpontján a Te szűlöd a virtust… 

kezdetű szakasszal – és a könyörgés retorikai eleme is hangsúlyos: jövel! ragadj el! ringasd 

öledbe lelkemet! 

A Magánosság Csokonai versében nem egyszerűen egy elvont fogalom allegorikus 

megszemélyesítése. Valójában mitológiai lénnyé növelt projekció – ellentétben a Remény 

álistenségével –, ebben az alakjában a boldogtalan megteremti a lelki hasonmását, mintegy 

magát magával biztatva. 

Nemcsak az antik mitológia képzetköre játszik fontos szerepet – mint nimfák –, hanem 

a keresztény istenvilág is. Már maga a vershelyzet erős utalás: Kisasszond nemcsak egy 

akármilyen topográfiai név, hanem Szűz Mária egyik állandó neve. Áldottnak nevezni, ölét a 

szent magánossággal összekapcsolni, könyörögni hozzá, a halál előtt hozzá közbenjáróként 

fohászkodni, a halál után védőangyalként viszontlátni – gondoljuk, ezt nem lehet minden 

mellékjelentés létrehozása nélkül megtenni.  

Ebben a versben a legteljesebb és legkifejtettebb a szentimentalista költő és a durva 

világ ellentéte és konfliktusa: Mentsvára a magán szomorkodónak / Csak a te szent er[d]ődbe 

van, / Hol biztatásit titkos égi szónak / Hallhatja a boldogtalan. / Te azt, ki megvetette a 

világot, / Vagy akinek már ez nyakára hágott, / Kiséred és apolgatod. 

A magánosságnak ez a fajta túlzó felfogása valóban nem egyszerűen szentimentalista, 

ez már az új szellemtörténeti korszak előszele, a romantikáé, aminek művészzsenije és a 
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polgári középszerűségbe, közönségességbe merült világ (civilizáció) közti antagonizmus 

alaptéma. 

Ahogy ezt a konzekvenciát a tankönyv is levonja: „a hetedik strófa zárlata, amely az új, 

eredeti dolgok teremtését helyezi előtérbe, már a romantika művészetfelfogása felé mutat.” 

Ezt nevezzük Csokonai korában, a magyar irodalom eme szakaszában 

preromantikának. 

12. A Magánossághoz elemzéseiből 

A tankönyv szó szerint és komolyan veszi a kerettanterv követelményeit: „[A tanuló] Csokonai 

és Berzsenyi kapcsán alkalmassá válik legalább három-négy alkotásuk és a műveikről szóló 

vélemények, elemzések értelmezésére…” 

Nem csak ebben a fejezetben, a Berzsenyi-rész végén hasonlóképp új típusú segédletet 

találunk a tankönyvben: hosszabb szemelvényeket több irodalomtörténésztől, irodalmi 

nagyságtól ugyanazon költemény értelmezésére vonatkozóan, melyekhez egy-két feladat is 

tartozik. A szaktanár ennek segítségével új feladattípussal mérheti a fejlesztendő 

kompetenciák adott szintjét, de egyúttal jelezheti is, hogy a 11-12. évfolyam irodalomtanítása 

komolyabb elvárásokat támaszt már a célegyenesre, az érettségire fordulva. 

13. Berzsenyi Dániel pályája 

Sok időnek kellett eltelnie ahhoz, hogy Berzsenyi rangos helyre kerüljön a kánonban, 

Csokonaival ugyanazon magas polcra. Ez ugyan az utóélet, a recepció problematikája, de jó 

nézőpontot jelent ahhoz, hogy a költő irodalmi pályáját kellő távolságból és tisztánlátással 

összegezzük. Különösképpen, ha ennek a pályának 1817 a fordulópontja, Kölcseynek a 

Berzsenyi költészetéről írt és a Tudományos Gyűjteményben megjelentetett bírálata. 

A ráhangoló feladat in medias res kezd ezzel, a diákok mindennapjait középpontba 

állítva. Így a barátok közti őszinte szándékú bírálat lesz a vitakérdés: „Milyen a jó kritika?” 

A niklai remete – ezzel a címmel kezdődik a lecke főszövege. 

Ha csak néhány mondattal visszakanyarodunk Csokonai tihanyi remeteségéhez, ha 

számba vesszük, hogy a korszakban túl sok a derékba tört pálya, pl. a bihari remete Bessenyeié, 

akkor reális képet alkothatunk a felvilágosodás korának „pezsgő” irodalmi életéről.  

Csak néhány irodalomtörténeti adat erre nézve: Berzsenyi három verse 1803-ban 

levélben jutott el Széphalomba. Kazinczy biztató válasza után a költő 1807-ben állította össze 

első verseskötetének anyagát, ami 1813-ban jelent meg. 1817-ben született meg a Recenzió, 

s erre csak 1825-ben jelenhetett meg nyomtatásban Berzsenyi válasza: Észrevételek Kölcsey 

recensiojára.  

Ugyanezekben az években írja ki Döbrentei Gábor az Erdélyi Museum pályázatát, s vág 

bele az első eredeti magyar dráma megírásába a kecskeméti főjegyző, Katona József. 

Könyvként jelenik meg az átdolgozott változat 1819-ben, de az ősbemutatóra 1833-ig várni 

kell. Katona nem is tud, belehal az ismeretlenségbe, a visszavonultságba – még egy remete. 
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Visszakanyarodva Berzsenyi életútjának áttekintésére, aminek csak legismertebb 

mozzanata a niklai remeteség, bőven van ebben a biográfiában is élményanyag és história, 

ami majd a nagy lírai költeményekben magas szinten megjelenik. 

Jó tudni, hogy a szülőföld, a szűkebb pátria vonzása és gyermekkori élménye, a tájleírás 

Berzsenyivel jelenik meg a magyar költészetben. A Búcsúzás Kemenes-aljától sok tekintetben 

múlja felül a Búcsú Váradtól c. latin verset, és előlegezi meg Petőfi tájleíró költészetét. 

Az Osztályrészem éppúgy a nemesi nemzetfogalom jegyében született, mint a költő 

ostorozó ódája, a Romlásnak indult hajdan erős magyar… kezdetű. Berzsenyi számára ez a 

szociális determináltság, hogy ti. gazdálkodó birtokos nemesi családba születik, s maga is ezt 

az életformát éli (magas szinten), sokkal nagyobb tehertétel irodalmi megítélése 

szempontjából, mint az ugyanezen osztályhelyzetű Kölcsey esetében. (Vagy csak egy kicsit 

vagyunk álszentek, s neki elnézzük a Himnusz miatt?) 

A Levéltöredék barátnémhoz már a végleg Niklára költözött költő életképeiből születik 

meg, ahogy ezt majd a következő fejezet érinti részletesebben. 

Ma már irodalomtörténeti közhely, hogy Berzsenyi két korszak határán áll, a 

klasszicizmus jegyében kezd el verselni, de legjobb művei a romantika zseniális megérzésének 

jegyében születtek. Kölcsey is átesik ezen a metamorfózison, de doktrinér szigora sajnos ezt 

megelőzően sújtja le Berzsenyit, és okoz – ki tudja, mennyire jóvátehetetlen – károkat a 

magyar irodalom számára azzal, hogy a niklai remete elfordul a lírától.  

Ahogy a bevezetésből kitűnt, ez az irodalmi vita áll a fejezet középpontjában, az Irány 

a szöveg! is erre erősít rá.  

Némi előkészítés után adható ki az érvelési feladat: „Igaza volt-e Kölcseynek, és 

megfelelő eszközt választott-e a nyilvános kritikával?” Azt ugyanis nem árt tudni, hogy 

Kölcseynek része volt Berzsenyi 1810. évi hűvös pesti fogadtatásában, és a Felelet a 

Mondolatra is bírálja Berzsenyit – habár burkoltan. 

 

14-15. Berzsenyi elégiái I–II. 

A tárgyalt versek sorrendiségét a keletkezés ideje rendezi el. A Horác és az Osztályrészem 

1799-re datálható, a Levéltöredék barátnőmhöz és A közelítő tél 1804 után nyerte el végső 

formáját (ezt az utóbbi költemény kapcsán Kazinczy levelei megerősítik). 

Horác – a vers korabeli magyar divattal rövidíti le Horatius nevét. 

Egészen nyilvánvaló az intertextualitás modern fogalmával jelölt evokáció, költői 

megidézés – a fiatal Berzsenyi korai példaképét, a latin költőt idézi, életfilozófiáját szólaltatja 

meg: Halljad, Flaccus arany lantja mit énekel. 

Mind a pictura, mind a sententia a klasszicista poétika imitatio-elve szerint szinte 

semmit nem változik, sem funkciójában, sem tartalmában. A Soracte helyett a Ság – magyar 

táj magyar ecsettel – ugyanaz a tárgy, a hóborította Kemenes dombjai. Enyhe antik utalás a 
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hideg északi metsző szél görög nevével, szembeállítva ezzel az intim belső világ melegsége, 

némi anakreoni borral hevítve, de egyáltalán nem tudálékosan zsúfolt és terhelt.  

A szentencia ismerős, a bevezető idézte is, carpe diem: Használd a napokat, s ami jelen 

vagyon, / Forró szívvel öleld, s a szerelem szelíd / Érzésit ki ne zárd, míg fiatal korod / Boldog 

csillaga tündököl. / Holnappal ne törődj, messze ne álmodozz… 

Osztályrészem – a korábbi évtizedek irodalomtanításában kiemelt szerepet kapott Berzsenyi-

vers, amit sokszor idéztek a nemesi megelégedés osztályszempontú értelmezői. Pedig a cím 

csak egy nyelvújítási szó: az osztályrész a sors rendelését fejezi ki. A régi nyelvben az osztályt 

tenni annyit jelent, mint megosztozni az apai örökségen – jelen esetben ezt az öröklött sorsot 

állítja a téma középpontjába, azt, hogy Berzsenyi magyarnak és nemesnek született: Van kies 

szőlőm, van arany kalásszal / Biztató földem: szeretett Szabadság / Lakja hajlékom. Szép 

feladat lehet a motívumoknak mint toposznak a felbukkanását követni Kölcsey Himnuszában 

– ahol szintén Isten adománya – vagy Petőfi versében: Arany kalásszal ékes rónaság… 

Releváns értelmezés létösszegző versként tárgyalni, akár idő- és értékszembesítő 

verstípusként, hiszen a heves ifjú egykoron ebben a versben leköti vitorláit és révbe ér: Partra 

szállottam, lekötöm vitorlám… 

Kérdéses lehet a vers ironikus értelmezése, hogy valójában a megelégedettség nem 

őszinte, a vers csak mintegy önszuggeráló hitvallás, a szó mágikus erejével véli elővarázsolni 

azt, ami nincs, ti. a sorsával való megelégedést.  

Persze, ha tragikusabban fogjuk fel a verset, akkor ez is elégia. De ha a horatiusi 

nyomokat követjük, akkor inkább óda, olyannyira, hogy megszólítottja is van: Oh te, elzárt 

hely, te fogadd öledbe / A heves ifjút!  

A Vitassuk meg! feladata akár kiterjeszthető Kosztolányi Boldog, szomorú dal c. 

versére, amiben szintén megjelenik a befutottság, a sikeres élet megannyi motívuma – Van 

már kenyerem, borom is van… Olyannyira, hogy a van ige többszöri alkalmazása miatt szokásos 

Berzsenyi verséhez kapcsolni. 

Levéltöredék barátnőmhöz – szintén párhuzamba állítható Csokonai magány-verseivel. 

Kell-e mondani, hogy ez a költemény is a piktúra–szentencia szerkezetformáló 

fogalompárja szerint építkezik. A fiktív keret, a levélforma mint intonáció után következő kép, 

életkép foglalja el a vers középső részét, majd a festés után a vers szentenciával fejeződik be: 

Életem képe ez. A kijelentés (ítélet) ebben azt jelenti, hogy ami a piktúra szerint egyszeri, 

konkrét és tárgy, az átértelmezve az élet metaforája: Már elestvéledtem, / Beborult az élet 

vidám álorcája! 

A közelítő tél – Berzsenyi egyértelmű elégiája.  

Idő- és értékszembesítő voltának világossá kell válnia a diákok számára: a tavasszal 

szemben a közelítő tél az öregedés képe – már nem nyújt megelégedést a nap megragadása, 

a jelen. A carpe diem nem érvényes, a jelen éppen olyan megfoghatatlan pillanat, mint a 

repülő nyíl, és annyira állandó, mint a zúgó patak. 
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Az első három versszak tájleírás – körülbelül ugyanannyira, mint Csokonai kert-

metaforájának a kibontása a remény-versében. Piktúra – metaforikus volta teszi stilizálttá, 

éppen ezért nem tájleírás. Nincs vershelyzet sem, mert az is konkrét, a ligetünk ugyanúgy 

alapmetafora, mint a kertem. A leírás nézőpontja valóban a közeli felől indul el és a távolabbi 

felé tart, de ez merőben más, mint Az alföld sokat csodált filmtechnikája, hisz Petőfi valóságos, 

konkrét dolgokat idéz fel – magyar táj magyar ecsettel –, míg Berzsenyinél állandóan időtlen, 

mitikus utalások tágítják a jelentést. 

A vers szentenciája a centrumban van: a negyedik versszak uralkodik: Óh, a szárnyas 

idő hirtelen elrepül, / S minden míve tűnő szárnya körül lebeg! / Minden csak jelenes, minden 

az ég alatt…   

Ugyanez a szentencia jelenik meg A magyarokhoz (I.) végén: Felforgat a századok 

érckeze mindent! 

Az idő romantikus élménye mindez. A klasszicizmus nemcsak a jelent véli 

megragadhatónak, hanem ki is terjeszti azt a múlt és a jövő, a változás rovására. A 

romantikában fordítva van, csak a változás az, ami állandó – optimális esetben szerves 

kapcsolatban vannak: A jelenben múlt és jövő virúlt (Kölcsey: Zrínyi dala). 

Mintha elbizonytalanodna Berzsenyi, mindaz, amibe kapaszkodott, a múló idő 

martaléka. A Lassanként koszorúm bimbaja elvirít lehet utalás a költői inspiráció lanyhulására, 

mint ahogy A szelíd szerelem hamvadó szikrája – ami a Levéltöredékben ébren van (némi 

képzavarral élve), az itt, A közelítő télben hervadó virág. 

 

16. A közelítő tél elemzéseiből 

A fejezet elemzései tanulmányszerűek. Az értekezés szintaxisa, a bonyolult 

mondatszerkesztés, a sajátos fogalomhasználat, az esztétikai-filozófiai fejtegetések logikai 

szövevénye nem teszi könnyűvé a befogadásukat. Ajánlható a szaktanárnak, hogy a saját maga 

szerkesztette szövegértési feladataival bontsa meg ezeket, kiegészítve a tankönyv két-két 

feladatával. Ehhez segítségül néhány kérdés: 

 

Hervad már ligetünk  

A szemelvény megértéséhez néhány kérdés Géher Istvántól: 

Mit jelent az első bekezdés tételmondatában a közhely és az örök klasszikus remekmű 

kifejezés? 

Milyen szerepe van a mű címének a gondolatmenet elindításában?  

Hogyan érkezik meg a bekezdés a saját címének választott kezdősorhoz? 

Melyik bekezdéshez köthető a tankönyv első kérdése? 

Milyen nyelvi frazéma a keresett kifejezés: „világon létünk őszérzete”? 

Milyen életrajzi adalékhoz fut ki a második bekezdés gondolatmenete? 
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Nincs rózsás labyrinth 

A forrásszemelvényt Bécsy Ágnes jegyzi, akinek kutatási területe a felvilágosodás és a 

magyar reformkor irodalma. 

Mi a tartalmi kapcsolat a címként idézett verssor és a bekezdés első mondata közt? 

Mi uralja az első három strófát: a negatív festés vagy az „eszményi jelenvalóság”? 

Milyen operatív műveletre céloz a szerző az ismétlődő kulcsszavak kihagyásával? 

Mit lehet érteni – ezt a tankönyv is megkérdezi – az ideális táj fogalma alatt? 

Mennyivel virtuálisabb a versben a tagadószókkal jelzett tavasz, mint a közelítő tél? 

Mit jelent a zárógondolat? Hogy csak az ember képes meghalni, s minden más csak 

pusztul? 

Miért kellene a rózsás labyrinth természeti-mitológiai metaforára kitérni? 

 

Oh, a szárnyas idő hirtelen elrepül 

A beidézet szövegrészlet Visy Beatrixtől származik, aki fiatal irodalomtörténész, s nem 

kimondottan Berzsenyi a kutatási területe. 

Mire utal vissza az első mondat? A szentenciózus kijelentésre vagy a korábbi 

versszakokra? 

Mi jellemzi a klasszicizmus időfelfogását? Melyik „idősík” látszik meghatározónak? 

Mit lehet érteni az absztrakt kifejezésen: idősíkok viszonyrendszere? 

Hogyan nevezi Visy Beatrix önmagát és általában a vers olvasóját? Miért fontos ez? 

Mit jelent az „időbeliség szubjektivitása” nyelvi formula? 

Mi lehet a szinonimája a szöveg sajátos szóhasználatának: fókuszmondat? 

Mit jelenthet a képzavar? Mire érti ezt a szövegalkotó? 

Hol értelmezhető az objektív idő fogalmának a körülírása? Mit jelent az? 

Mi a szinonimája a szubjektum idegen szónak az utolsó mondatokban? 

 

Minden csak jelenés; minden az ég alatt 

A választott szemelvény Mezősi Miklóstól való, aki A közelítő tél-konferencián 

elhangzott előadásából szerkesztette 2011-ben. 

Mit lehet tudni az aszklepiádészi strófáról? Melyik korábbi Berzsenyi-mű versformája? 

Kötelező-e a műfajnak és a versformának összekapcsolódni? 

Mit tudsz erről a kötelező kapcsolódásról eposz, epigramma vagy óda esetében? 

Lehet-e egyértelműen kijelenteni, hogy az aszklepiadészi strófa az elégia versformája? 

Mit lehet érteni a negyedik versszak kozmikus magassága alatt? 

 

Lollim barna szemöldöke 

Ismét Bécsy Ágnestől való a szemelvény. 

Hogyan kapcsolható össze a két szövegrészlet? Az idő szubjektív volta okán? 

Mit jelent a közönségesnek nevezett boldogságfogalom Berzsenyi képes beszédében? 
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Érdemes-e kutakodni Lolli személye, valóságos kiléte felől? 

Mit lehet tudni Erószról, az antik mitológia ősistenségéről? 

Mennyire meggyőző Bécsy Ágnes értelmezése? Mennyi a bizonyíték, hány költői sor? 

A vers a kikelet kifejezést használja; mit jelent? Miért ez a záró kulcsfogalom? 

Tudsz-e példát a természet, az évszakok körmozgása és az emberi lét linearitásának 

ellentétére? 

17. Berzsenyi közösségi ódái 

Talán nincs maradandóbb verse a niklai remetének, mint a Romlásnak indult hajdan erős 

magyar… kezdetű hazafias ódája, amit a magyarokhoz intézett, hasonló címmel megjelölve. 

Ezt az állítást még az sem cáfolja, hogy Kodály kórusműve a másik, azonos című verset tette 

halhatatlanná, de mint szövegvers nem említhető egy lapon az előbbi drámai – vagy 

egyszerűen szólva tragikus – nemzetszemléletével. Néhány szempont a verselemzéshez: 

A Licinius Murenához írt horatiusi verstípus bölcselkedő, életfilozófiai ihletésű vers; az 

Egy katonaének eszményítő, a végek dicsérete. Az a vers, ami a magyar nemzethez szól, 

hazafias óda – ezt a reformkori romantikában bevett verstípust teremti meg Berzsenyi. 

Kétségtelenül nem egyszerű a hazafias óda szerkezete, annak ellenére sem, hogy 

retorikus szerkesztésű. Ennek okai nyilván a beszédmód és a téma determinációi. De részben 

szerepe van a versformának, hogy ti. klasszikus, időmértékes alkaioszi strófák – bár nem 

egyszer hágja át a költő a metrikai határokat a versmondat, a gondolatmenet 

folytonosságának kedvéért. Sőt még akár azt is mondhatjuk, hogy a rímet nélkülöző versforma 

a kezére játszik, nem azért, mert az barbár, hanem mert a sorvégek összecsengése túl merev 

szabályszerűséget kényszerítene rá a zilált versbeszédre. 

Visszatérve a retorikus szerkezetre, az első strófa nem egyszerűen felütés, hanem a 

szentenciózusan kijelentett tételmondat maga: a nemzet dicső múltja és a hozzá méltatlan 

sivár jelen szembeállítása. A következőkben valójában egy történelmi képről van szó, az ezer 

veszéllyel dacoló budai vár metonímiájáról, amely állta nyolc századok vérzivatarját, még 

akkor is, amikor belső ellenség ostromolta (először itt jelenik meg a visszavonás-motívum, ami 

ellentmond a horatiusi párhuzam vagy mintakövetés gondolatának). 

Az a bizonyos történelmi áttekintés (a vers befejezése ismétli azt, de egyetemes 

történelmi szimbólumokkal, antik utalásokkal) valójában az argumentáció retorikai 

követelménye szerint szerveződik egymást nyomatékosító képekké. Azt is észre lehet venni, 

hogy először a nyolc évszázadba nem fér bele Attila hun király megidézése, de a második ilyen 

típusú képsorozatban ez majd a helyére kerül időrendileg, a magyarság eredetmítoszát 

tekintve. Ebben a szakaszban (a 4. versszakban) a tatár- és a törökdúlás szerepel annak 

bizonyítására, hogy nem a külső veszély a nemzet legnagyobb ellensége, amennyiben az 

erkölcsei romlatlanok. 

Lehetséges-e, hogy egy retorikusan szerkesztett, profetikus szenvedéllyel előadott 

hazafias óda súlypontja egy természeti kép, a kevély tölgy ismételt hasonlata? Hiszen a fa-
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metafora ugyanazt a törvényszerűséget példázza, mint a vár álló tornyai. Hogy ti. amíg az 

alapokkal, a fundamentummal, a gyökerekkel nincs baj, addig nincs tragikus nemezhalál: 

Nemzedékek őrségváltásain / Jönnek majd újra boldog építők, / És kiássák a fundamentumot, 

S az erkölcs ősi, hófehér kövére / Emelnek falat, tetőt, templomot! Sokkal inkább az a 

szentencia áll a vers középpontjában, ami általános kijelentés, szentencia: Minden ország 

támasza, talpköve a tiszta erkölcs. 

A versnek az előbbiekben kitüntetett pontja egyben fordulatot is jelent (mint a 

Szózatban), ettől kezdve a múlttal szembeállított jelen borzasztó állapota válik a főtémává. 

Mi a magyar most? – van-e nemzetkáromló sor, versszak ennél blaszfémikusabb? Ady 

cigánynép-hasonlata talán? Spiró jönnekjei? 

A spártai hellén hagyománnyal a szibarita áll szemben – ők is görögök voltak, amíg a 

gazdagságban, a jólétben el nem puhultak, s nem a köztársaság barna levesét ették –, az 

ellentét a régi erkölcs és az új életfelfogás, életeszmény között a vers érzelmi tetőpontja. Az 

erkölcsi fundamentumot, amire építeni lehet, Berzsenyi a nemzeti identitásban véli megtalálni 

– ennyiben a vers gondolatilag előrelép a minden ország talpköve szentenciózus soraitól. 

Ugyanez a koncepció jelenik meg Kölcsey Parainesisében, aminek második alapelve a Szeresd 

a hazát! kategorikus imperativusa (az első Isten imádása). 

A magyarok bűnei berzsenyis képsorozatában egymást váltva jelenik meg a tisztán 

erkölcsi normaszegés: az önzés, a széthúzás, a bálványimádás, a kényekben való tobzódás, 

illetve a nemzeti önazonosság megtagadása: Letépte fényes nemzeti bélyegét […] a nemzet 

őrlelkét tapodja. A bajnoki elődök hagyományának semmibevétele, a legnagyobb tőrdöfés 

vagy kígyóharapás, a nemzeti nyelv elhagyása és idegen maskarákba való átöltözködés – ezt 

nevezi majd Kölcsey etikai intelmeiben világpolgáriságnak.  

Lehet-e ezt az érzelmi magaslatot néhány strófával fenntartani? Berzsenyi képes rá: 

megismétli a főtémát, a régiek és a jelen korcs nemzedék szembeállítását, és újból történelmi 

képeket sorjáz. Ekkor jelenik meg Attila és az ő magyarjai (nyilván a hun-magyar közös 

eredetmítosz értelmében), Árpád vére ismét és a nagy Hunyadi – hogy Bendegúz vére, Kárpát 

szent bérce és a nándorfehérvári diadal képeként ismétlődjön: Zászlónk gyakran plántálád / 

Vad török sáncára… 

Végezetül ejtsünk pár szót a beszédmód sajátosságairól! Lehetne Berzsenyi hangját 

egyszerűen szólva profetikusnak vagy váteszinek nevezni azért, amilyen haraggal, nemes 

méltósággal szól. Kölcsey, Vörösmarty, Petőfi irodalmi korában ez nem szorul magyarázatra, 

de a niklai pusztában kiáltó szónak tűnhet.  
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II. Romantika és realizmus Európában 

Az újgenerációs tankönyv e fejezetére az alábbi kerettantervi követelmények vonatkoznak: 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Világirodalom – az európai irodalom a 19. század első 
felében (romantika, romantika és realizmus) 

Órakeret 
12 óra 

Előzetes tudás Romantika, a romantikus korstílus néhány alapvető jellemzője.  

A tematikai egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A nemzeti és az európai identitás erősítése. Eszmény és valóság viszonyának 
értelmezése. Embertípusok, életvezetési stratégiák, eszmei és erkölcsi törekvések 
értékelése. 
A romantika korstílus jellegének, jelentőségének, a romantika és a kritikus, realista 
szemlélet együtthatásának megértetése. Felkészítés a stiláris és hangnemi 
összetettség, az irónia és a groteszk befogadására. Információgyűjtés és -feldolgozás, 
szövegalkotás, értelmező képességek: házi olvasmány önálló feldolgozása, beszámoló 
készítése. 

 
Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Kapcsolódási pontok 

A romantika irodalmának jellemzői 
(esztétikai elvek, művészi szabadság, 
stílus- és formajegyek; ironikus 
látásmód, groteszk minőség).  
Új műfajok, formák (pl. történelmi 
regény, bűnügyi történet, drámai 
költemény, verses regény). 
Társadalmi típusok (felesleges és 
karrierista hősök, hivatalnokok) 
megjelenése a romantikával egyidejű, 
realista szemléletű művekben. 
 
Művek, szemelvények az 
angol/amerikai, francia, német és 
orosz irodalomból, 
pl. Byron, Shelley, Keats; Poe; Victor 
Hugo, E. T. A. Hoffmann, Puskin vagy 
mások alkotásaiból; illetve Balzac, 
Stendhal, Gogol műveiből. 
A választott szerzőkhöz, művekhez 
kacsolódó fogalmi ismeretek.  

A tanuló  

 felismeri az életművek egymásmellettiségét az 1830-as 
években (klasszika, romantika, realizmus tendenciái, 
lásd Goethe/Hugo/Stendhal, Balzac) és a romantika 
korstílus-jellegét, jelentőségét; a romantika és a kritikus, 
realista szemlélet együtthatását; 

 megismeri az irodalmi liberalizmus szerepét és hatását 
az esztétikára (új műfaji változatok; stiláris és hangnemi 
összetettség, irónia és groteszk);   

 műismerete: Shelley, Keats, Poe, V. Hugo, E. T. A. 
Hoffmann, Puskin, illetve Balzac, Stendhal, Gogol egy-
egy művének/részletének ismerete; 

 képes egy választott/kijelölt epikai alkotás (házi 
olvasmány) elemző bemutatására a közös értelmezés 
után;  

 beszámolót/könyvajánlót készíthet egyéni 
olvasmányélménye alapján a korszak műveiből;  

 alkalmassá válik a korszakról, a szerzőkről, művekről 
szóló vélemények kritikus befogadására, egy lehetséges 
szóbeli tétel kifejtésére. 

Történelem, 
társadalmi és 
állampolgári 
ismeretek; Vizuális 
kultúra; Ének-zene: 
a romantika 
művészete.  
 
Mozgóképkultúra és 
médiaismeret:  
a romantika, 
romantikus mai 
médiaértelmezése.  

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Műfajkeveredés, hangnemi kevertség, groteszk, irónia, bűnügyi történet, történelmi regény, verses regény, 
regényciklus, analitikus regény.   

Erre a témakörre az érettségi követelmények az alábbiak szerint vonatkoznak, a 

világirodalom témakörben közép- és emelt szinten egyaránt: 

 további választható korszakok: a romantika, a realizmus, a századfordulós modernség a 

szimbolizmustól az avantgárdig, a 20. század;   

 A korszak jellemzőinek és egy-két kiemelkedő alkotásának bemutatása.  
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1. A romantika 

Az első, bevezető fejezet tárgya a klasszicizmus és a romantika ellentéte. Miből is lehetne 

megérteni az újat, ha nem a réginek, a meglévőnek, a kihűltnek a tagadásából?  

Attól ne tarts, hogy míg eszményesítsz, / Kifogsz az élő nagy természeten. / De a 

szabályt, a mintát hagyd pihenni. / Kiben erő van és Isten lakik, / Az szónokolni fog, vés vagy 

dalol, / Ha lelke fáj, szívrázóan zokog, / Mosolyg, ha a kéj mámorát alussza. / S bár új utat tör, 

bizton célra ér. – / Művéből fog készítni új szabályt, / Nyűgül talán, de szárnyakul soha / Egy 

törpe fajnak az absztrakció. 

Ezeket a művészetbölcseleti elveket köszönhetjük a romantikának – ez maga a 

romantika. 

Ugyanakkor ez a Madách-idézet – Kepler okítja ezekre a Tanítványt – arra is felhívja a 

figyelmet, ami a klasszicizmus és a romantika szembenállását – mint gyökeresen eltérő 

művészi magatartást, habitust, illetve ízlésbeli különbséget – meghatározza, a felvilágosodás 

és a racionalizmus lehetőségeinek kimerülését vagy a paradigma elévülését.  

A világpolgár-szemléletre jó példa Montesquieu híres kijelentése: Ha valami használna 

a nemzetemnek s ártana egy másiknak, nem javasolnám uralkodómnak, mert elsősorban 

ember vagyok s azután francia; szükségszerűen vagyok ember s véletlenül francia. 

Ha emellé illesztjük Kölcsey gondolatát a Parainesisből, akkor az ellentét mélysége és 

jelentősége belátható: Sohasem tudtam megérteni: kik azok, kik magokat világpolgároknak 

nevezik? Az emberi tehetség parányi lámpa, mely egyszerre keskeny kört tölthet meg fényével; 

s ha egy helyről másra hurcoltatik, setétséget hagy maga után. Bizonyos helyhez kell azért 

kapcsoltatnunk, hogy azt jótékony világítással állandóul boldogíthassuk. Minden, ami 

szerfeletti sok részre osztatik, önkicsinységében enyészik el. Így a szeretet. Hol az ember, ki 

magát a föld minden országainak szentelni akarván, forró szenvedelmet hordozhatna irántok 

keblében? Leonidás csak egy Spártáért, Regulus csak egy Rómáért, Zrínyi csak egy 

Magyarországért halhatott meg. Nem kell erre hosszú bizonyítás; tekints szívedbe, s ott leled 

a természettől vett tudományt, mely szerelmedet egy háznéphez s ennek körén túl egy hazához 

láncolja.  

Elgondolkodtató a táblázatban jelzett szembeállítás, az ember és a természet 

kapcsolatrendszerének szembeállítása. Ugyanakkor a természet megismerhetősége nem a 

klasszicizmus, még csak nem is a racionalizmus, hanem a felvilágosodás eszméje, s valóban 

jelenti azt is, hogy az ember uralma alá tudja hajtani a természet vad erőit. Ezzel szemben a 

romantikában uralkodik általában a rousseau-i gondolat, az embernek a természetben való 

feloldódása – ennek olyan szép példáit lehet idézni, mint Petőfi Szülőföldemen c. versét vagy 

Arany Sejtelem címen ismert utolsó verssorait. 

Általában marad el a romantika mögötti világ, ennek a világnak a változása, a változás 

másfajta, sőt gyökeresen ellentétes megítélése, kor- és szellemtörténeti rajza. A háttér, a 

kontextus. Ezeket a jelenségeket jól irányzott kérdésekkel fel lehet idézni. Pl. miért éppen a 

franciákkal, a bonapartizmus alatti európai hegemonitásra törő, a felvilágosodást és a 
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forradalmat exportáló gloire et grandeur nemzettel szemben alakul ki Angliában és 

Németföldön a romantika? Mit jelent a felvilágosodás és a francia forradalom hármas 

jelszava? Mi lett a szabadsággal, az egyenlőséggel, a testvériséggel? Mit jelent a nagy francia 

forradalom? Mit üzent és mi valósult meg? 

A romantika – lévén korstílus – más művészeti ágakban is uralkodik. A 

képzőművészetből vagy zenéből vett példák ösztönözhetnek a tanórai munka lehetőségeire, 

a külön adott feladatokból készült prezentációra, projektfeladatokra. Ilyen jó példa a két – 

talán mondhatjuk, ismeretlen – festő műve. A Medúza tutaja voltaképpeni tárgya valójában 

egy izgalmas sztori, és jól magyarázza a fogadtatása körüli vihart: a francia hajó túlélői, mielőtt 

kimentették volna őket, a kannibalizmus határait lépték túl, ezt is ábrázolja a kép. (Diákjaink 

is tudnak ilyen borzalmakról, pl. az uruguayi rögbicsapat légikatasztrófája 1972-ben az 

Andokban, amiből film is készült.) A Vándor a ködtenger felett c. festmény jól illusztrálja a 

romantika természetképét, ember és természet viszonyát – jó feladat lehet a két kép 

összevetése. 

Az egyetemes zenei romantika egyik halhatatlan alakja Liszt Ferenc, akinek európai 

karrierjét és hazalátogatását a tankönyv részletesebben leírja, szót ejtve az ezen alkalommal 

hozzá írt Vörösmarty-ódáról. Ez az említés teremthet kapcsolatot az irodalmi és a zenei 

romantika között, ami a Liszt Ferenchez c. lírai költemény egyik tárgya. Kiválóan felismerhető 

benne a romantika stíluseszménye, az irodalmi romantika küldetéstudata, ugyanakkor a költő 

tisztelgése a korstílus reprezentáns művészeti ága, a zene előtt. 

2. A romantika lírájából 

A ráhangoló feladatelem az idő romantikus felfogásáról szól, akár a korszakokra gondolunk, 

akár az individuális időre (nem a szubjektivitást értve alatta – pusztán azt, ami az egyén 

számára adott, a léte vagy a tudata tekintetében).  

Byron  

A bekezdésben a romantikus költő származásáról tájékozódhat a diák. A viszonylag 

önmagában is értelmezhető lírai betét, Childe Harold búcsúja alkalmas arra, hogy Byron 

sajátos költői hangját – ezt hívják később byronizmusnak – a diák meghallja, s akár kisebb 

elemzéssel mélyebb összefüggéseit megértve – mi is az a spleen? – a leckeszöveget a maga 

konkrétságával együtt sikeresebben sajátítsa el.  

Ebben a tekintetben érdekes és tanulságos lehet a párbeszédek kiemelése a közös 

feldolgozás során, hisz a versben megszólaltatott cselédeket szoros családi-érzelmi kötelékek 

kapcsolják az otthonhoz, aminek a költő – beszélőként, önmaga lírai alteregójaként Childe 

Harold – semmi jelentőséget nem tulajdonít a maga űzöttségétől hajtva, ok- és céltalan 

menekülésében. 

Érdekes adalék lehet, hogy a senkihez, semmihez kötődni nem tudó Byron saját életét 

áldozza fel a görög szabadságharcban, hirtelen örökölt vagyonából az itáliai carbonáriakat 

támogatja. Mintha a nagy világfájdalom, az életuntság hirtelen képes lenne átcsapni önmaga 
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ellentétébe, a tettvágyba, az önfeláldozásba. Talán nem véletlenül történik hasonló fordulat 

Jókai fiatal arisztokrata hősével, a Párizsból váratlanul hazaköltöző Szentirmay gróffal (Egy 

magyar nábob). 

Shelley 

Ha nem tudnánk, hogy az Óda a nyugati szélhez a leghíresebb romantikus költemények 

egyike, azt hihetnénk, hogy – Babits szavával – a legszebb magyar verset elemzi a tankönyv, 

Tóth Árpád klasszikus fordítását.  

Érdemes a verset Babits Mint különös hírmondó c. költeményével összevetni. …ha 

megjön a füttyös, / korbácsos korhely, a szél, s ha kegyetlen a távolodó nap / kéjes mosollyal 

nézi, hogy sápadnak érte öngyilkos / bánatban elhagyott szeretői, a lombok, és ingnak, / mint 

beteg táncoslány, aki holtan hull ki a táncból: / akkor a hírnök föláll, veszi botját, s megindul a 

népes / völgyek felé mint akit nagy hír kerget le hegyéről / és ha kérdik a hírt, nem bir mást 

mondani: ősz van! / nagy hírként kiáltja amit mindenki tud: ősz van! 

Keats az Óda egy görög vázához című verssel szerepel ebben a fejezetben. Érdemes 

felhívni a figyelmet a következőkre: A görög váza leírása akár lehetne teljességgel klasszicista 

– ahogy az is Hölderlinnél –, de mégis romantikus a vers, mert a rajongásig erősödő vonzódás 

kap benne kifejezést: a romantikus művész profetikus küldetése, hogy a mulandó pillanatból, 

a rohanó világból időtlenné, örökké tegye azt, ami érték – legyen az akár egy tárgy vagy bármi 

más.  

A költemény szentenciája – A Szép: igaz, s az Igaz: szép! – antik bölcsesség felújítása 

(éppúgy, mint az ars longa – vita brevis), a XIX. század látványos cezúrája, 1848 bukásai után 

a parnasszisták jelszavává válik, a l’art pour l’art elvévé. A fantáziaalapú művészet és az egyre 

köznapibb valóság, a pozitivizmussá, pragmatizmussá egyszerűsödött materiális világ közti 

szakadék megnyílt. 

3. Az angol és az amerikai romantika epikájából 

A szaktanár a fejezet feldolgozása során átengedheti a terepet a diákjai kezdeményezésének, 

beszéltetheti őket az előzetes vagy más forrásból szerzett tudásuk megosztását célozva. 

Erre jó a ráhangolódó feladatelem kérdése: „Gyűjtsd össze a rémtörténet, a horror 

tipikus jellemzőit!” 

Ugyanígy járhat el a Vitassuk meg! esetében is. „Miért népszerűek a rémisztő 

történetek, a horrorfilmek? Milyen társadalmi vagy pszichológiai igény magyarázhatja meg a 

létüket, viszonylagos sikerüket?” Ezek a kérdésirányok bizonyára aktív tanórai beszélgetést 

indíthatnak el. 

A tanár kiemelt helyen foglalkozhat A vörös halál álarca c. novellával. Ebben 

segítségére lesz a főszöveg elemző bemutatása, illetve a novellához kapcsolt több 

szövegértési, szövegelemzési feladat.  

Választhatja a legnehezebbet: a rendelkezésére álló nyomtatott formátumú 

taneszközökben felkeresheti a mindnyájunk kedvenc indiánregény-írójának, a Nagy 
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indiánkönyv szerzőjének egy szemelvényét, ami A préri c. regényének elejéről való, s közös 

feldolgozásban tartalmas beszélgetést kezdhet a prekolumbián indián népek és kultúrák 

kiirtásáról. Ennek az irányított beszélgetésnek az eredményeként talán a diákok – levetkezve 

az amerikai western kliséit és előítéleteit, visszabontva a vadnyugat hősének piacra gyártott 

elemekből felépített mítoszát – hozzákezdhetnek az Egy romantikus regény kezdete c. esszé 

elkészítéséhez. Ebben hangsúlyos helyen írhatnak Louisiana megvásárlásáról, hogy a 

telepesek egyike kérdezés nélkül lelőné az öreg főszereplőt, akinek romantikus karaktere – 

öreg test kontra ép lélek – ebből a rövid részletből is kiviláglik. A szaktanár választhatja a 

fejlesztési követelmények egyikének a gyakorlását – a tanuló beszámolót/könyvajánlót 

készíthet egyéni olvasmányélménye alapján a korszak műveiből. Ajánlható számára a Jane 

Eyre vagy az Üvöltő szelek. 

4. A német romantika irodalmából 

A ráhangoló feladatelem leszögezi: a romantika tipikus hőse nem tipikus, hanem különc, 

egyedi, erősen eltér attól, amit normának tekintenek. Egyéniség.  

A feladat – „Korábban is megismerkedtél hősökkel, akik nem tudtak, nem akartak 

beilleszkedni az őket körülvevő világrendbe. Gyűjts ilyen szereplőket!” – nemcsak ráhangol, 

hanem a továbblépéshez korábban szerzett ismeretanyagot is rendszerezi, a tudást 

strukturálja új szempontok szerint. 

A teljesség igényével, visszafelé haladva Cooper magányos vadásza kezdheti a hosszú 

sort, Lord Byron folytathatja; nyilván mindannyian Don Quijote lovagra asszociálnánk elsőre, 

de ilyen figura Hamlet; Romeo barátja, Mercutio; a múlhatatlan szerelem lírai hőse, Petrarca 

stb. 

Ha a romantika német szépprózájára koncentrálunk, feltehető a kérdés: Mit tehet, mit 

kell tennie a szaktanárnak, ha el akarja érni, hogy tanítványai elolvassák teljes irodalmi 

mivoltukban Kleist vagy E.T.A. Hoffmann művét? Nem rövidítést, nem szaktudományos igényű 

elemzést, nem átírva, átdolgozva, átöltöztetve, paródiájaként az eredetinek – hanem a teljes 

művet. Mindenekelőtt azt lehet hangsúlyozni, hogy elolvasni nem kötelező. Ez mint bűvös szó 

felébresztheti a diák érdeklődését, megacélozhatja akaratát, táplálhatja szorgalmát. 

Másodszor, hogy a puszta elolvasás ténye minősít. Nem a mélysége, a szövegértés 

sikere, az értékelés. A szaktanár nem is kell, hogy értékeljen. Nincs röpdolgozat, részletek felőli 

kutakodás, érthetetlen kérdéssor. Nincs verseny, versengés – csak az adott szó hitele, hogy 

elolvasta. 

Elolvasni valamit önmagáért és önnön magáért: irodalmi értéke miatt és belső 

igényből. 

Valószínű, E.T. Hoffman Az arany virágcserép c. művével van (lenne) könnyebb dolga 

a szaktanárnak, ha pusztán a mű elolvasását tekintené fő célnak – s egyben az egyetlen 

fokmérőnek. Egyrészt hosszabb, részletesebb a tankönyvi szöveg – olykor persze éppen ez 

szokott kontraproduktív lenni. Másrészt a szöveggyűjtemény is tartalmaz részleteket.  
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Érdemes felolvasni egy olyan részletet, amit a szaktanár nagyon szeret: a példa 

ragadós, nemcsak az olvasás, hanem az is, hogy a tanár őszinte szeretete az irodalom iránt 

mintaadó. 

Végezetül ki lehet emelni egy-egy olyan részletet a szemelvényben közölt szövegből, 

ami a kortársi hős személyét különösen vonzóvá teszi. Ilyen lehet Anselmus diák ébredező 

érdeklődése a szebbik nem iránt, vagy aggodalmai a lányokkal való ismerkedés kezdő 

mondatai sikere felől. 

Ugyanebben a helyzetben a Kohlhaas Mihály iránti érdeklődés felkeltése nehezebb 

lehet. A reformáció német történelmére utalhatunk, aminek a diák tanulja a felekezeti 

vonatkozásait, s talán még azt is érti, miért nevezték a hitújítókat protestánsoknak. De maga 

a protestálás, a tiltakozás, a lázadás – nem csak a mi rebellis történelmi hagyományunk miatt 

– közel áll a diák szívéhez, felszítja a lelkét, foglalkoztatja az elméjét, megragadja a fantáziáját. 

Érdekes adalék lehet a diákok számára, hogy mi megmosolyogtuk a horror-regényt az 

előző fejezetben, a diáknak ez már olyan természetes, mint a digitalizáció; nekünk 

megmosolyogtató, hogy a korabeli olvasó megbotránkozott a kisregény véres, erőszakos 

részletein, ez ma már egyáltalán nem megbotránkoztató. 

5. Victor Hugo: A nyomorultak 

Nézzük meg az Irány a szöveg! kérdéseinek megoldásait! 

Olvasd el A nyomorultak részletét! Jellemezd néhány kulcsszóval az idézet 

elbeszélésmódját!  

Ha azt az egyszerű jelentést kellene érteni az elbeszélésmód fogalma alatt, ahogy az 

író, vagyis a narrátor előadja a történetet, érdemes elgondolkodnunk, hogy miért vár az író 

Jean Valjean bűnének, büntetésének, a tizenkilenc év gályarabságnak – a legfontosabb 

előzménynek – a közlésével az első rész második könyve negyedik fejezetéig.  

Ha viszont ugyanezt a fogalmat pusztán az epikai elemek előadásának nyelvileg adott 

eszközrendszerére értjük, akkor azt mondhatjuk: az író nagy együttérzéssel, részvéttel, a 

megnyomorított és szerencsétlen hősével szolidaritást vállalva mondja el az előzményeket, 

nyilván azzal az olykor erős szándékkal, hogy az olvasójában is ugyanezen érzelmeket, 

gondolatokat ébressze. 

Jean alapvetően pozitív figura, de az elbeszélő elhelyez néhány jelzőt, határozót, 

amelyek nem a legjobb színben tüntetik fel a főhőst. Melyek ezek a szavak? 

Egészében véve azonban Jean Valjean elég higgadt és jelentéktelen alak volt. 

Helyettesítette az apját és eltartotta nővérét, aki őt felnevelte. Ez egyszerűen tevődött, 

kötelességszerűen, bár kissé durcásan Jean Valjean részéről. 

A különben mogorva es morcos Jean Valjean azonban anyjuk háta mögött megfizette 

Marie-Claude-nak a tejet s így a gyermekek nem kaptak verést. 
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Ha megtaláltuk a keresett szavakat a szemelvényben, akkor kezdődik a feladat 

megoldása! Mi célra vannak ezek az elbeszélésben, mi következik mindebből? Erre a 

szaktanárnak kell rákérdeznie, hogy kiderüljön, Jean Valjeannak nemcsak átkozottul 

nyomorult sorsa van és ehhez képest jó szíve, hanem alaptermészete, habitusa, ami nem 

pozitív: szótlan, örömtelen, mintha mindig és mindenkire haragudna. A jelentéktelennek 

mondott főhős igazi romantikus karakter gyémántját rejti e feketesége alatt.  

Mennyiben tárgyilagos az író a mellékalakokkal kapcsolatban, mennyire alkot saját 

véleményt? 

A regény leírásából kiderülhet, hogy kikre lehet gondolni. 

Gyűjts a romantikára jellemző elemeket a szemelvényben! Hol jelenik meg a 

romantikus természetkultusz? 

A főhős árnyalt jellemzése érezhető írói elfogultsággal fűszerezve: Jean Valjean 

elmélyedő természet volt, anélkül, hogy szomorú lett volna, ami a ragaszkodó természetek 

tulajdonsága szokott lenni. Egészben véve azonban Jean Valjean elég higgadt és jelentéktelen 

alak volt. 

A romantikus hős erősen eltér az átlagtól, a tipikustól: Senki sem hallott arról a 

környéken, hogy „babája” volna. Nem volt ideje szerelmesnek lenni. 

Nem a természet a rossz forrása, hanem a civilizáció, a nagyváros: Volt puskája, 

amellyel remekül tudott bánni s többé-kevésbé vadorzó hírében állt, ami nagyon ártott 

ügyének. A vadorzók ellen jogos előítélettel viseltetnek az emberek. A vadorzó, a csempész, 

közeli rokona a haramiának, holott, jegyezzük meg mellesleg, nagyon nagy különbség van ezek 

között az emberek s a nagyváros undok gyilkosai között. A vadorzó az erdőben él, a csempész 

a hegyekben vagy a tengeren. A nagyváros kegyetlenné teszi az embereket, mert megrontja 

őket. A hegység, a tenger, az erdő vaddá teszi őket. Szilaj vonásokat fejleszt ki bennük, de nem 

mindig rombolja le bennük az emberi érzést. 

Készíts jellemtérképet A nyomorultak pozitív hőséről, Jean Valjeanról a 

szöveggyűjteményben található regényrészlet alapján! Ábrádon az egyes tulajdonságokat a 

szövegből vett idézetekkel igazold! 

A 2. és a 4. feladat megoldásában megtalálhatók a regény azon mondatai, amelyekkel 

az író a főhőst jellemzi. 

A nyomorultakban a jó és a rossz harca felnagyítva, két szereplő viszonyán keresztül 

kerül ábrázolásra. Ám már a szöveggyűjteményben található regényrészletben is 

találkozhatunk a rossz és a jó megnyilvánulásaival. Gyűjtsd őket táblázatba! 

A feladat felvezető mondata a tankönyvi értelmezés része: Jean Valjean a Jó és Javert 

a Rossz, a Gonosz, aki megszállottan üldözi a hősünket. Nyilván ilyen, a főalakokban 

megtestesült, romantikus módon végletessé nagyított szembeállítás a szemelvényben – tárgyi 

okokból – nem keresendő. Ugyanakkor a narráció romantikusságára van példa ebben a 

nagyon fontos kulcseseményt előadó részben.  
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Egyik oldalon Jean Valjean önfeláldozása, hogy nővére hat gyermekéről gondoskodjék, 

mintha ez kötelessége lenne, s hogy ezt jó szívvel teszi – nem vár érte viszonzásképp semmit 

(ez a Kant által megírt kötelesség-etika). 

A rossz mindenekelőtt a sors: a főhős családját csapások sorozata sújtja, az 

életkörülményei sanyarúak, de ez nem a társadalom bűne. Ami ezután következik, hogy 

kegyetlenül dobja oda a törvény a kétségbeesésnek, a kilátástalanságnak – a kenyérlopást 

mint tettet megítélő társadalom a rossz, mindenki, aki az egyenlőtlenség kedvezőbb végén 

van. A Rossz az a közöny, a szolidaritás hiánya. Civilizációnknak vannak félelmetes pillanatai, 

azok a pillanatok, amelyekben a büntetőtörvény hajótörésre ítél egy emberi életet. Gyászos 

pillanatok ezek, mikor a társadalom elfordul valakitől és menthetetlenül pusztulni enged egy 

gondolkozó lényt. 

6. Az orosz romantika epikájából 

Először találkoznak a diákok az orosz irodalommal.  

A tankönyv három fejezetben tárgyalja Puskint és az Anyegint – bár az elsőnek tágabb 

a tárgyköre. A második lecke a mű teljes bemutatására törekszik. A harmadik lecke voltaképp 

ennek a része, nem csak folytatása: Az Anyegin elbeszélője – a verses regény műfajából is 

következik, hogy az elbeszélő erőteljesebben van jelen, mint a prózában a novellista vagy a 

regényíró (még akkor is, ha nem számítjuk ide a romantikusságát). 

Az orosz romantika történelmi háttere c. főszövegbeli bevezető bekezdés komoly 

szaktudományos ismereteket céloz meg. Nem egyszerűen csak annyit, hogy a diákok azt 

megértsék: milyen történelmi események, folyamatok eredménye az, hogy a tipikusan kelet-

európai, ráadásul pravoszláv orosz kultúra (társadalom és szellemiség együtt) szinkronba kerül 

a nyugat-európai irodalmi élet mozgásával, és egyidejűleg jelenik meg a romantika. Hanem 

azt is, hogy az orosz romantika szinte azonnal világirodalmi szintre lép. Ha csak arra gondolunk, 

hogy a korabeli orosz intelligencia franciául társalgott és levelezett, akkor különösen nagy 

fegyverténynek látszik az orosz verses epika kitörése az ismeretlenségből, a 

provincializmusból. (Láthattunk már erre példát – a preromantika magyar költészetét.) 

Tolsztoj és leginkább Dosztojevszkij regényei mutatják meg azt, hogy a nyugati hatás 

mit jelentett és mennyire gyakorolt meghatározó befolyást az orosz társadalomra, az orosz 

gondolkodásra.  

A Puskin c. bekezdés belekezd a mű értelmezésébe. Hogy verses regény, annak a 

pontos meghatározását rábízza az e célra rendelt fogalomtárra: „a romantika műnemi 

határokat elmosó műfaja; regényszerű tárgyat dolgoz fel, de fontos szerephez jutnak benne a 

lírai elemek, a személyes érzelmeket megszólaltató reflexiók.” Nem kell a diáknak sok verses 

regényt ismernie, alkalmasint az egyetlen az Anyegin.  

A felesleges ember: „az orosz irodalom egyik alaptípusa; jobb sorsra érdemes, 

cselekvésképtelen, kiábrándult és kallódó értelmiségi, aki nem találja a helyét az életben; 

tettek helyett csak álmodozik.” Anyegin, a címszereplő voltaképp nem is jó példa erre: sem 
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nem értelmiségi, sem nem felesleges. S hogy jobb sorsra érdemes, azt éppen az Anyegin 

cáfolja, a mű éppen az ő megleckéztetésével végződik, hiszen Tatjána azzal és azért sújtja, amit 

az ő leányszívével elkövetett, hidegen elutasítja a szerelmét. Anyegin egyetlen esetben a 

tettek embere – amikor féltékennyé teszi Lenszkijt –, akkor is tragédiához vezet gonosz 

bosszúvágya. Miért is áll bosszút? Mert barátja kirángatta tétlenségéből, életunt 

magánosságából?  

A szöveggyűjtemény az Anyegin bemutatása címszó alatt tartalmazza a mű első 

fejezetének részletét, az Irány a szöveg! modul ehhez kapcsol feladatokat.  

Puskin, az elbeszélő voltaképp tréfát űz az olvasójával, hiszen már az első strófában 

Anyeginről ír, de ezt majd csak az 52. szakaszban köti az orrára. Az első benyomás pedig nem 

pozitív, sőt kritikus: naplopóként szólaltatja meg, aki nagybátyja halálára vár, akitől majd 

vagyont örököl: Nagybátyám, elvek jámbor őre, / Komoly beteg lett, higgyük el; / Jobb ötlet 

telhetnék-e tőle? / Most már becsülést érdemel. / Példája másnak is tanulság, / De jaj, már 

több, mint életuntság / Mellette ülni éjt-napot, / S még egy percig sem hagyni ott! / S mily 

álnokság agyonbecézni / A félholtat későn-korán, / Igazítgatni vánkosán, / Gyógyszert kínálni, 

szánva nézni – / S titokban sűrűn nyögni fel: / „Az ördög már mikor visz el?” 

7. Alekszandr Szergejevics Puskin: Anyegin 

A ráhangolódást már az előző lecke szövegértési feladatai megteremtik. 

A cselekmény összegzése kötelező olvasmány voltából fakadóan kihagyhatatlan. 

Szövegértést fejleszt a visszakérdezés, a cselekményszálak, szereplők, idő- és helyviszonyok 

tisztázása, cselekményfordulatok, szerkezet stb. 

Az Anyegin mint epikus mű – ha egyáltalán az – megdöbbentően kevés 

cselekményelemmel bír. Joggal merülhet fel a kérdés – s ha a diáknak el kell olvasnia az egész 

művet, biztosak lehetünk benne, hogy fel is teszi –, hogy miről szól a poéma megírt nyolc 

fejezete, fejezetenként hozzávetőleg ötven szakasza (Anyegin-versszak) és strófánként 14 

sora? 

Válaszolhatnánk egy újabb közhellyel – az Anyegin az orosz élet enciklopédiája. De ez 

sem helytálló, azt az extenzív totalitást, amit az esztétika ez alatt ért, Puskin műve nem 

szolgálhatja ki, ahhoz kevés az epikai anyag (a cselekmény), kevés a szereplő, az esemény. A 

címszereplő ugyan a negyedik találkozásra szerelemre lobban Tatjána iránt, de előtte évekig 

nem látta. Lesz még szó arról, hogy mi ragadja meg Tatjánában, aki önkéntes száműzetése 

alatt moszkvai dámává nőtte ki magát. 

Sokkal inkább arról van szó, hogy mindaz, ami nem cselekmény, nem leírás, az az 

elbeszélő szólama – nem a narrációé. 

Joggal lehet és kell tehát külön beszélni az író jelenlétéről a műben. 
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8. Az Anyegin elbeszélője 

A tanári kézikönyv ebben a részben összevonja mindazt, amit a két lecke külön-külön érint A 

szereplők és Az elbeszélő és a szereplők c. bekezdésekben. Abból a nyilvánvaló okból, hogy 

romantikus műben a szereplők mindig az alkotó, a műben elbeszélőként jelenlevő költő 

személyiségéből megformált alakok. 

Fontos a főszöveg azon kitétele, ami kategorikusan fogalmaz: „Társadalmi típusokat 

jelenít meg. Ezért azt mondhatjuk, hogy Puskin műve nemcsak romantikus, hanem realista 

alkotás is.” 

Valóban: az Anyegin ebben a témakörben zárja a romantikus művek 

irodalomtörténeti-kronologikus sorát, amit a realizmus követ majd. 

Az elbeszélő a történetben – a bekezdés a mű legfontosabb szereplőjéről szól, azaz 

Puskinról, illetve ahogy magát a szerző a fiktív történetbe belépteti, hisz barátjának nevezi 

Anyegint.  

„Az elbeszélő a legtöbbet önmagáról beszél, a cselekményt pedig szinte hagyja 

magától alakulni, mintha arról alig tudna valamit.” Ennek az állításnak a próbája lehet, hogy 

valamennyi cselekményelem közlése után arra kérjük a tanítványainkat, hogy maguk 

folytassák, találják ki a cselekményfordulatot. Romantikus műveknél ezek a kísérletek rendre 

csődöt mondanak. Senki sem gondolna arra, hogy az életunt, nőfaló (de már ettől is 

megcsömörlött) Anyeginnek megakad a szeme Tatjánán, aki sem nem szép, sem nem 

beszédes. Csak titokzatos, különös.  

Érdemes erre külön is kitérni. Amikor puszta baráti érdeklődésből Anyegin látni 

szeretné Lenszkij szíve választottját, az este után hazatérőben a két jó barát pár szót vált a két 

lányról: „És mondd csak, melyik volt Tatjana?” / – Az a borús, ki szót került, / S némán s 

merengve, mint Szvetlana, / Az ablak szegletébe ült. – / „S húgához húz szíved szerelme?” / – 

S ha hozzá? – „Nénje érdekelne, / Ha költő volnék, Olga nem, / Az arc üres, lélektelen, / Mint 

egy Van Dyck-madonna képe, / Kerek s pirosló színű, mint / Amott a hold, mely bárgyun int / 

A bárgyu horizonton égve.” / Vlagyimir kurtán válaszolt, / S egész úton egy szót se szólt. 

Hasonlóképp érdemes ezzel összevetni, amit a tankönyvi szövegértési feladat is 

megcéloz: hogyan mutatja be az elbeszélő Tatjánát a II. fejezet 24–28. szakaszában. 

„Anyegin igazi antihős: sem fehér, sem fekete, nem ártatlan, de nem is igazán bűnös.” 

Persze meggondolatlan szeszélyből, vele született romlottságból, unalomból – tudja az 

ördög – felébreszti Lenszkij féltékenységét, holott csak a romlatlan, tiszta érzelmeit irigyli tőle, 

s mikor az párbajra hívja – fedezve magát a legális emberölés feudális szokásjogával, azaz a 

becsületért vívott párbajjal –, megöli. Feltétlen fontos Puskin szavait idézni, amikor a párbajról 

ír: Őszinte érzéssel felelni, / Nem borzolódni, mint a vad, / Csillapulás felé terelni: / Így kellett 

volna. S elszalad / döntő perc. Késő. Hiába… / Beleszólt a históriába / A nagy párbaj-

mesterkedő. / Gonosz, pletykázó, fecsegő... / Hát persze, meg lehetne vetni, / Ha csúfot űz; de 

a buták, / A suttogások, hahoták... / Fő: a közvéleményt követni, / Becsületünknek ingere! / 

Bálvány! Világunk tengelye!  
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Nem csak arról szól a VI. fejezet 11. szakasza, hogy a hiú becsület és a folttalanságának 

garanciája, a párbaj milyen etikett szerinti norma, kötelezettség: a férfiak bátorságának 

bizonyítéka, hanem az elbeszélő a hőséről is kemény sorokat ír, legenyhébben is azt, hogy 

mindig a rossz útja a könnyebb, hallgatni a közvélekedésre, hagyni a dolgok folyását – a jóért 

harcolni, tenni kellene. Igazi romantika. 

Anyegin Puskin alteregója – valóban: rosszabbik énje. Aki nem érdemes Tatjána 

szerelmére. 

Tatjána – a mű valódi hőse. Ez az ő Bildungsromanja. 

Ami Anyeginben angol, idegen, séma és póz, az egész szenvelgés, unottság, az édes 

élet byroni módi szerint, az benne valódi érzés, szenvedés és orosz. Azért nem hibáztatható, 

hogy első látásra beleszeret a különc Anyeginbe, ahogy Natasa Rosztova sem, hogy egy fiatal 

legény elcsábítja. A szerelem a természete: „A virágnak megtiltani nem lehet, / Hogy ne nyíljék, 

ha jön a szép kikelet; / Kikelet a lyány, virág a szerelem, / Kikeletre virítani kénytelen.” 

Tatjána levelet ír Anyeginnek, még jobban kiszolgáltatva magát egy férfinak, mert így 

visszavonhatatlanul elárulja őszinte érzelmeit. Anyegint félreismeri – ahogy Lenszkij Olgát, de 

ez a mű nem elítéli az ilyen lobbanó érzelmeket, hanem ábrázolja. Erről szól a levél. 

Miért jött el? Békességesen / Rejtőzve mély vidéki csendbe, / Tán meg sem ismerem 

sosem, / S a kínt sem, mely betört szívembe; / Tudatlan lelkem láza rendre / Enyhülne tán s 

leszállana, / S akit szívem kíván, kivárva, / Lennék örök hűségű párja / S családnak élő, jó anya. 

Mintha Szép Ilonka szavait hallanánk, amivel halálra gyötörte magát, miután kiderült a vadász 

kiléte. 

De ugyanilyen kérdései vannak Anyegin levelét olvasva is. Miért üldöz most itt? Miért? 

/ Miért fordult felém figyelme? / Azért, mert nagyvilági helyre / Emelt a sors, estélyt adok, / 

Gazdag s előkelő vagyok? / Mert férjem megrokkant csatákban, / S az udvar bennünket szeret? 

/ S ha szégyen érne engemet, / Megtudnák mind a társaságban, / S rosszhírem vinné 

szerteszét, / A győztes csábító nevét? Csakhogy már tud válaszolni is ezekre, megtanította a 

saját szenvedése – vagy megtanította a nagyvilági élet. (A Goriot apó c. Balzac-regényben 

tanítja a nagyvilág hazug látszatára és gonoszságára Rastignac-ot a párizsi dáma, Beausante 

márki felesége, akit éppen ekkor hagy el a szeretője egy hozomány kedvéért.) 

Valóban bevallja Tatjána, hogy még mindig szereti Anyegint, de ez már nem ugyanaz a 

Tatjána – ahogy Anyegin sem a régi. Nem a félelem a szégyentől, nem a házastársi kötelesség 

– az önmagához való hűség az, ami miatt nem csak kikosarazza, de meg is szégyeníti a 

címszereplőt. 

9. A realizmus 

Ahogy a klasszicizmusellenességet, úgy a felvilágosodás meghirdetett nagy és szent eszméit 

megtagadó polgári-kapitalista társadalomból való keserű kiábrándulást, az illúzióvesztést, az 

optimista jövőkép elborulását is a romantika és a realizmus közös korérzéseként lehet 

értelmezni.  
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Komolyan kell venni a fogalom elnevezését is. Nemcsak abban az értelemben, hogy az 

utólag születik meg, Gustav Courbet 1855-ben egy kiállításon adja ezt a nevet a képeinek, 

hanem amit hétköznapi értelemben jelent. A valós, valóságos, valószerű kifejezések pozitív 

(pozitivista) jelentése lenézi, pejoratívvá teszi azt, ami fiktív, fikciós, kitalált, mese stb.  

Mi az, ami elmondható a realizmusról? 

Mindenekelőtt, hogy hősei valamiképpen tipikusak – a romantika különcei mennek a 

süllyesztőbe. 

A társadalmi érdeklődés rendkívül erős, és az író próbálja saját preferenciáit mellőzni. 

Ez Balzac esetében nem sikerült. És Stendhal de La Mole márkija, Pirard abbéja sem nélkülözi 

az író rokonszenvét, szemben a parvenü újgazdagokkal, félművelt liberálisokkal. 

A realista író elmerül a pontos részletekben, a tárgyi világ rajza aprólékos és hiteles. 

Olykor az az olvasó érzése, hogy ez a miliő az, ami a pozitivizmusban a miliő-elmélet alapja 

lesz, a környezeti determináció magyarázó elve. Csakhogy akkor Julien Sorel honnan pattant 

ki kész fegyverzetben? 

Mivel a realista hős alkatilag más, mint a romantikus, a lélekrajz is más – nem jobb, 

nem különb, más. 

10. Nyikolaj Vasziljevics Gogol: A köpönyeg 

A hosszadalmas bevezetés (amit a szöveggyűjtemény nem közöl) tényleg rövidíthető. Ha 

azonban időnk engedi, érdemes idézni a bemutatás egy részletét: 

Keresztnevén és apai nevén Akakij Akakijevicsnek hívták. Lehet, hogy az olvasó kissé 

furcsának és keresettnek ítéli, de meggyőződhet róla, hogy ezt egyáltalán nem keresték; a 

körülmények maguktól alakultak úgy, hogy semmiképpen sem lehetett más nevet adni neki. 

Ez pedig pontosan így történt: Akakij Akakijevics, ha emlékezetem nem csal, a március 

huszonharmadikára virradó éjszaka született. Megboldogult anyja – egy hivatalnok felesége, 

nagyon jóságos asszony – intézkedett, hogy megkereszteljék, amint illik. Az anya még 

gyermekágyban feküdt, az ajtóval szemközt, jobb kéz felől a koma állt, Ivan Ivanovics Jeroskin, 

igen kiváló ember, aki mint irodafőnök szolgált a szenátusban, mellette pedig Arina 

Szemjonovna Belobrjuskova, a komaasszony, egy kerületi kapitány felesége, ritka erényes 

asszonyság. A gyermekágyas asszonyra bízták, hogy e három név közül azt válassza, amelyiket 

akarja: Mokkijnak, Szosszijnak vagy pedig Hozdazat vértanú nevére kereszteljék-e a 

gyermeket. „Nem – gondolta magában a megboldogult –, ezek mind olyan furcsa nevek.” Hogy 

kedvében járjanak, fellapozták a kalendáriumot más helyütt is; megint három névre 

bukkantak: Trifilij, Dula és Varahaszij. „Micsoda istenverése! – mondotta az öregasszony. – 

Milyen különös név ez mind, én bizony soha még csak hallani sem hallottam ilyeneket. Még ha 

Varadat vagy Varuh volna, de Trifilij meg Varahaszij!” Arrább lapoztak még egyszer. Most ezek 

kerültek elő: Pavszikahij és Vahtyiszij. „No, most már látom – mondotta az öregasszony –, hogy 

minden bizonnyal ez a gyermek, sorsa! És ha egyszer így van, inkább hívják úgy, mint az apját. 

Az apja Akakij volt, legyen a fia is Akakij...” Így keletkezett az Akakij Akakijevics név. A gyermek, 



FI -  50 102 090 1/1  I ro da lom 9 .  |  F I -  50 102 100 1/1  I ro da lom 1 0.  –  Ta ná r i  k éz i kön y v  

 112 

miközben megkeresztelték, sírni kezdett, és olyan fintorokat vágott, mintha előre érezte volna, 

hogy címzetes tanácsos lesz belőle. Szóval ez így történt. Mindezt csak azért mondottuk el, 

hogy az olvasó maga is láthassa: ez teljességgel szükségszerűen történt így, és más nevet 

semmiképpen sem adhattak neki. Mikor és mely időkben lépett az ügyosztály kötelékébe, ki 

nevezte ki, erre már senki sem tudott visszaemlékezni. Akárhány igazgató és egyéb tisztviselő 

váltotta is egymást, őt mindig ugyanazon a helyen, ugyanabban a helyzetben, ugyanabban a 

tisztségben, ugyanannak a másoló hivatalnoknak látták; így aztán később azt hitték, hogy 

valószínűleg köznapi egyenruhában és kopasz fejjel, kész hivatalnokként jött a világra is. 

Ha jól értjük Gogol finom szatíráját, éppen azt a gondolatot teszi nevetségessé, 

miszerint Akakij Akakijevics kopasz hivatalnokként jött a világra, ami éppolyan banális és lapos, 

mint valakinek hosszas keresgélés után az apai nevét adni (orosz szokás szerint a keresztnév 

után az apai névből képzett személynév áll amolyan péterfi, simonfi, lorántfi értelemben), 

ezért fintorog a keresztvíz alatt, mintha előre érezte volna, hogy címzetes tanácsos lesz belőle. 

Ha a szemelvény utáni eredeti szöveget fontosnak tarthatjuk, akkor mindenképp azt a 

jelenetet kell kiemelni, ami Akakij Akakijevics halála után játszódik, s aminek másik szereplője 

a tekintélyes személy. Hozzá fordul a kirabolt kishivatalnok panaszával, de az kirúgja. Hogy 

ebbe hal bele, vagy csak megfázott, azt eldöntheti a közölt szövegrészlet olvasója, de a 

befejezés groteszk fordulatát nem olvashatja. Ebben az történik, hogy a tekintélyes személy – 

Akakij Akakijevics halála miatti rossz érzését elűzendő – baráti társaságban tölt egy görbe 

estét, majd szeretőjéhez hajtat, ekkor csap le rá a kísértet:  

A tekintélyes személy hirtelen úgy érezte, hogy valaki erősen galléron ragadta őt. 

Amikor megfordult, egy elnyűtt, ócska egyenruhás, alacsony embert vett észre, és nem minden 

rémület nélkül ismert rá Akakij Akakijevicsre. A hivatalnok arca olyan fehér volt, mint a hó, és 

tökéletesen úgy festett, mint valami halott arca. De a tekintélyes személy rémülete csak akkor 

hágott tetőfokára, amikor a hulla szája kinyílt, borzalmas síri bűzt lehelt rá, és efféléket 

mondott: „Ahá, no végre! Végre valahára tégedet is... izé... nyakon csíptelek! Éppen a te 

bundád kell nekem! Nem jártál el az ügyemben, sőt össze is szidtál – most hát csak add ide a 

magadét!” Szegény tekintélyes személy majd szörnyethalt. Akármilyen kemény legény volt is 

a hivatalában, meg általában alárendeltjeivel szemben, bármennyire is mondta mindenki, aki 

csak egy pillantást vetett férfias külsejére és termetére: „Ez aztán ember a talpán!” – most itt 

éppúgy félelmet érzett, hogy nem minden ok nélkül tartott valami beteges rohamtól. Önként 

vetette le sebtiben a bundáját, és magából kikelve üvöltött rá a kocsisra: „Gyerünk haza, 

lóhalálba!” 

[…] ez után az eset után teljesen megszűnt a hivatalnok kísértetjárása: úgy látszik, a 

tábornok bundáját éppen reá szabták […] 

Van az elbeszélés valóságos befejezésének olyan értelmezése is, miszerint a főhős 

halálának valójában belső motivációja van, a csinovnyik lelki összeomlása: hogy viselkedésével 

kiváltotta egy tekintélyes személy, egy rangban fölötte álló rosszallását, sőt ingerült haragját 
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– ha ez volna a vég, akkor erre teljességgel ráillene Csehovnak A csinovnyik halála c. 

novellájának végkifejlete. 

S így talán mégis igaz, amit Dosztojevszkij mondott: Mindannyian Gogol köpönyegéből 

bújtunk elő. 

11. Stendhal: Vörös és fekete 

A ráhangoló feladat érzékelteti: a mobilitás, a társadalmi átrétegződés nemcsak a főhős, a 

karrierista Julien Sorel életcélja – feltörni egészen a magaslatokra –, hanem magának a kornak 

is, ahogy Vautrin elemzi Rastignacnak Balzac művében: 

A gyors meggazdagodás problémáját e pillanatban ötvenezer fiatalember igyekszik 

megoldani, akik valamennyien az ön helyzetében vannak. Ön csak egy pont a nagy tömegben. 

Mérje föl, mekkora erőfeszítést kell tennie, s mily elkeseredett a küzdelem. Fel kell falniuk 

egymást, mint az egy fazékba zárt pókoknak, tekintve, hogy nincs ötvenezer jó állás. Tudja, 

hogyan lehet itt utat törni? A lángész erejével vagy a korrupció ügyességével. Csapjon bele az 

embertömegbe, mint az ágyúgolyó, vagy lopakodjék közé, mint a dögvész. Tisztességgel 

semmire sem megy. Az emberek meghajolnak a lángész hatalma előtt, gyűlölik, iparkodnak 

megrágalmazni, mert osztozkodás nélkül harácsol, de ha kitart, meghajolnak előtte. Szóval 

térden állva imádják, ha nem ránthatták sárba. 

A főszöveg első bekezdése – A francia realizmus alkotói – Stendhalt egy olyan illusztris 

sorozat élére állítja, aminek hatása alól a XIX. századi francia nagyregény olvasója aligha tudja 

kivonni magát: Balzac, Flaubert, Maupassant és Zola.  

A Vörös és fekete cselekménye – a bekezdés nem lehet több, mint a szerteágazó regény 

cselekményének tömör összefoglalása.  

12. Honore de Balzac: Goriot apó 

A történetíró a francia társadalom lesz, nekem csak az a dolgom, hogy az írnoka legyek. Ha 

leltárba szedem a bűnöket és erényeket, csokorba gyűjtöm a szenvedélyek fő tüneteit, s 

jellemeket rajzolok, kiválasztva a Társadalom legjelentősebb eseményeit, típusokat alkotva 

több egynemű jellem vonásainak egyesítésével, talán sikerül megírnom azt a történelmet, 

melyről a historikusok általában megfeledkeztek: az erkölcsök történetét – írja Balzac az 

Emberi színjáték regényciklusa céljáról.  

Sem a fenti gondolatmenet, sem a Dantét idéző cím, sem az emberi bűnök katalógusa 

nem vall realista íróra – nem reális egy százötven regényre tervezett ciklust elgondolni, még 

akkor sem, ha ebből több mint kilencven megszületik, mondhatnánk egy szófordulattal. Ennek 

ellenére – alighanem Marx elismerő szavai nyomán – Balzac maga a realista, maga a realizmus. 

Hogy a művek ezt mennyiben támasztják alá, az másodlagos. 

A Goriot apó cselekménye c. bekezdés rögtön az elején három szereplő sorsának a 

bemutatását értelmezi a regény szerkezetének központi tárgyaként, „három emberi sorsot 

állít párhuzamba” – egészen pontosan idézve. Legtöbbet a címszereplőről tudunk meg közülük 
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– voltaképp a regényciklusban éppen ő a főszereplő (hogy majd a többiben 

epizódszereplőként bukkanjon fel, éppúgy, mint a karriert csinált szépfiú, Eugene de 

Rastignac, a diák, akinek láthatóan nem fűlik a foga a száraz római joghoz, sokkal jobban 

vonzza a párizsi fényes szalonok világa. Vautrin sorsáról keveset mond a regény, titok veszi 

körül az alvilág pénztárosának tartott Vasfejűt, amíg a kotnyeles panziólakók révén le nem 

bukik. 

Az órai megbeszélésen érdemes lehetőséget teremteni a beszélgetésre, a morális és 

irodalomelméleti, -történeti kérdések megbeszélésére. A visszatekintés a megelőző művek 

értelmezésére sokat segíthet abban, hogy mindegyik művet egy közös kontextusban is 

áttekintve közelebb jussanak a diákok egy számukra is elfogadható, megfogható olvasathoz. 

Nagyon sokat segíthet egy ilyen beszélgetés abban, hogy a diákok hidat találjanak saját 

kultúrájuk, saját törekvéseik, motivációjuk és a regények szereplőinek világa, törekvései 

között. 
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III. A magyar romantika irodalma 

Az ebbe a témakörbe összevont kerettantervi egységek: 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Színház- és drámatörténet – Katona József: Bánk bán 
Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás Klasszicizmus és romantika. Tragédia, drámai szerkezet. A tragikus hős összeomlása. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési céljai 

Élet-válaszutak a különböző helyzetekben.  
A tettek és a szavak közötti viszony szerepének felismerése. A „nemzeti dráma” mint közös 
ismeret.  
A tragédiában megjelenített magánéleti és közéleti konfliktus értékelése. 
Felkészítés a Bánk bán olvasására, befogadására, értelmezésére (problematika, drámai 
szerkezet és nyelv, sajátos lezárás, „megoldás”). Érvelő képesség: álláspontok megismerése, 
összevetése, értékelése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Katona József: Bánk bán – 
sok szempontú 
műértelmezés, pl.  

 magánéleti és 
közéleti konfliktus, 
alapkérdések;  

 a szereplők körei, 
Bánk összeomlása; a 
címszereplő 
megítélésének 
változatai; 

 felépítés, szerkezeti 
megoldások (az V. 
felvonás szerepe).  

A tanuló 

 ismeri a magyar színház történetének néhány sajátosságát (az állandó 
magyar színház hiányát, törekvéseket a létrehozására);   

 képes elemezni nemzeti tragédiánk sajátosságait (problematika, 
drámai szerkezet és nyelv, sajátos lezárás, „megoldás”); 

 megismer néhány álláspontot a műértelmezéshez;  

 lehetőség szerint megtekint egy színházi előadást (vagy felvételét), és 
közös elemzéssel értékelik az adott interpretációt;  

 műismereti minimuma: a tragédia (házi olvasmány) elemző 
feldolgozása és memoriter: részlet(ek) a műből; 

 alkalmassá válik a mű értelmezéseinek kritikus befogadására; egy 
szóbeli érettségi témakör anyagának összeállítására és az abban 
megjelölt feladat kifejtésére. 

Ének-zene: 
operafeldolgozás. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Vándorszínház, állandó színház, szerepkör, intrikus, naiva, késleltetés, drámai nyelv, klasszicizmus 
és romantika.  

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Magyar irodalom a 19. század első felében – portrék:  
Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály 

Órakeret 
17 óra 

Előzetes tudás 
Romantika; néhány népdal; ismeretek Kölcseyről, Vörösmartyról. 
Kölcsey Ferenc: Hymnus, Huszt; Vörösmarty Mihály: Szózat. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési céljai 

Törekvés a társadalmi, közösségi és egyéni konfliktusok, kérdésfelvetések szellemi hátterének 
megértésére, a morális gondolkodásra és ítéletalkotásra. Az alkotók műveiben megjelenített 
egyéni és nemzeti sorsproblémák megértése és értékelése. A reformkor–nemzeti, a 
romantika–népiesség fogalmak tartalmának, szerepének és jelentőségének felismertetése. 
Kölcsey- és Vörösmarty-művek befogadásának, értelmezésének elősegítése, jelentőségük 
megértése, elfogadása. A kreativitás, a képzelőerő, a képzettársítási képesség fejlesztése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási 
pontok 

Magyar irodalmi élet a 19. század első felében; 
orgánumok, folyóiratok, alkotói csoportok.  
A reformkori nemzeti romantika. 
A népiesség programjai. 
 
Kölcsey Ferenc alkotói portréja; közéleti szerep, egyéni 
és közösségi sors. Hymnus és még egy lírai alkotása (pl. 
Elfojtódás; Vanitatum vanitas; Zrínyi dala; Zrínyi második 
éneke). 
Értekező prózája (pl. Nemzeti hagyományok és/vagy a 
Parainesis részlete). 
 
Vörösmarty Mihály portréja. Romantikus világlátás, 
tematika és képalkotás lírában és drámában a Szózat; 

A tanuló 

 ismeri a magyar irodalom néhány 
sajátosságát a 19. század első felében;  

 felismeri a reformkor–nemzeti 
romantika–népiesség fogalmak 
tartalmát, szerepét és jelentőségét; 

 tisztában van Kölcsey és Vörösmarty 
életművének jellegével, az alkotók 
helyével, szerepével a magyar 
irodalom történetében;  

 műismereti minimuma: Kölcsey: 
Hymnus, Huszt és még egy lírai mű, 
egy értekező prózai részlet; 
Vörösmarty: Szózat, Előszó és még 

Vizuális kultúra; 
Ének-zene:  
a magyar 
romantika más 
művészeti 
ágakban.  
 
Földrajz:  
az alkotókhoz 
kapcsolódó 
topológia. 
 
Történelem, 
társadalmi és 
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Előszó és még egy-két lírai alkotás (pl. Késő vágy; 
Gondolatok a könyvtárban; Az emberek, A vén cigány) 
alapján, illetve a Csongor és Tünde értelmezésével (pl. 
alapkérdések, értékszerkezet, motívumok, műfaji 
sajátosságok: mesejáték/drámai költemény).  

egy-két lírai mű, valamint a Csongor és 
Tünde; memoriterek; 

 Kölcsey és Vörösmarty kapcsán 
alkalmassá válik legalább négy 
alkotásuk és a műveikről szóló 
vélemények, elemzések 
értelmezésére; egy-egy szóbeli 
témakör kifejtésére; memoriterek 
tolmácsolására. 

állampolgári 
ismeretek:  
a reformkori 
művelődés és 
társadalmi élet. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Irodalmi élet, népköltészet, népdalgyűjtés; nemzeti himnusz, értekezés, intelem, értékszembesítő 
és időszembesítő verstípus, rapszódia, romantikus irónia, drámai költemény. 

Az érettségi követelmények mindhárom szerzőt kitüntetett figyelemben részesítik: a 

2. témakörben szerepel a választható szerzők közt Kölcsey és Vörösmarty, a Színház és dráma 

témakörben Katona József.  

A 23 kerettantervi óra elégségesnek tűnik a tankönyvi 22 leckeszerű fejezet 

feldolgozásához. 

1. A magyar romantika 

A ráhangoló feladat mindkét eleme előkészíti a diákot a magyar irodalom nagy korszakára.  

A konkrét feladat révén az előzetes tudás számbavétele történhet meg, de ennél is 

fontosabb a felvezetőben érintett nemzeteszme, annak változása a korábbi történelmi 

századokhoz képest. Valóban a magyar már nem a hungarus, hanem Árpád vére – erre akár 

Berzsenyi hazafias ódája is jó példa lehetne. Fontos a szembeállítás: a XIX. századi nemzettudat 

a maga romantikusan értelmezett identitását nem egyszerűen a valamikori közös haza 

fogalmából vezeti le, hanem a dicső ősöktől való származás, a közös sors és a magyar nyelv 

öröksége folytán: erre nemcsak Zrínyi lehet jó példa, hanem a korábban említett Rimay vagy 

éppen Balassi Bálint is.  

Hangsúlyozni kell a magyar romantika történelmi hátterét, annak jelentőségét: 

reformkor. Ha van értelme a preromantikát a nagyromantikától elválasztani, akkor éppen ez 

az. Berzsenyi számára a harmincas évek reformláza már későn jön, Kölcseynek pedig kapóra. 

Aki egyben kapocs is a politika és a szépirodalom között: a pozsonyi diéta követe, a kerületi 

tábla szónoka és nagy hazafias – vagy éppen bölcseleti – ódák, irodalmi tanulmányok szerzője. 

A reformkor bemutatása akár projektmunkaként is lehetséges. 

Javasolt témák: európai nagypolitika a Szent Szövetség korában; 1830 forradalmai; a 

pénz deflációja és a magyar középbirtok; Széchenyi és Wesselényi reformtervei és művei – a 

Hitel és a Balítéletek; a XIX. század nagy eszméi: a konzervativizmus, a liberalizmus és a 

nacionalizmus; az 1832–36. évi reformországgyűlés története; Kossuth a negyvenes években; 

lengyel szabadságküzdelmek. 

A XIX. század első évtizedei az irodalmi élet tekintetében a lappangás időszaka, a 

napóleoni háborúk, a nagy konjunktúra, I. Ferenc abszolutizmusa elfojtja az irodalmi 

kezdeményezéseket éppúgy, mint a politikai küzdelmeket. Irodalmunk saját magával 

hadakozik, dúl a nyelvújítási harc, egymást sértegetik halálra a szellem legjobbjai. Ennek a 
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korszaknak vet véget az Auróra-kör, Kisfaludy Károly irodalmi vezérségét fémjelezve. Majd a 

harmincas években meghatározó szerepre jut a romantikus triász: Vörösmarty, Bajza József és 

Toldy Ferenc – az Akadémia, illetve az 1836-ban elinduló Kisfaludy Társaság. 

A szellemi élet központi témájává válik a nemzeti ügy: Vörösmarty megírja a várt 

eposzt a honfoglalásról, Kisfaludy ontja a hazafias tárgyú drámáit, és valóban, a történelmi 

múlt példái jelennek meg a balladákban. A tankönyv nagyobb jelentőséget tulajdonít Garay – 

Az obsitos szerzője, amiből Kodály megírta a Háry Jánost – Kont c. művének, s a feladatok közt 

össze is hasonlítja A walesi bárdok témájával, verselésével. Garay művét a harmincas évek 

második felének retorziói ihletik, a reformországgyűlés berekesztése, Kossuth letartóztatása, 

Wesselényi perbe fogása. S ha már az ötvenes évek jellegzetes irodalmi műfajáról, a 

történelmi balladáról van szó, akkor a Szondi két apródjának is megvan az előzménye a 

harmincas évek magyar irodalmában; érdemes összevetni Czuczor Gergely Szondi c. művével. 

Nyoma sincs benne az áthallásnak, a költő-példának, Szondi két apródja balladájának. 

A korábbi periodikákkal szemben az irodalmi folyóiratok ekkor folyamatosan jelennek 

meg, fórumot, ismertséget biztosítva az új irodalmi nemzedék számára, akik közül – a tragikus 

sorsú Katonát leszámítva, aki nem érhette meg remekműve sikerét, sőt ősbemutatóját sem – 

Kölcsey és Vörösmarty saját korában irodalmi tekintély, országosan ismert és elismert. Az 

irodalmi élet kétségtelenül pezsgő – talán ennyire 1795 cezúrája előtt volt, leginkább a kalapos 

király bukásszerű halálát követő nagy nemzeti eufóriában –, amikor a theátristák áldozata 

révén a magyar nyelvű színjátszás lábra állt. 

2. A modern magyar színjátszás kialakulása 

A ráhangoló kérdés a színház és a nemzeti gondolat összekapcsolására kérdez rá: „Miért lehet 

fontos a színház, a színjátszás egy nemzeti közösség számára? Készíts rövid listát arról, mit 

adhat a színház, amit a mozi vagy a televízió nem!” 

A felvezető szöveg kiemeli Széchenyi István gondolatait a magyar játékszínről. A 

legnagyobb magyarnak valóban elévülhetetlen érdemei vannak abban is, hogy a Pesti Magyar 

Színházat az 1839/40. évi reformországgyűlés államosította, kivette Pest vármegye kezéből, 

ami megépítette és beüzemeltette – örök dicsőségére. Ettől kezdve lehet beszélni Nemzeti 

Színházról Pest-Budán.  

A magyar drámairodalom Katona József előtt – irodalomtörténeti megközelítésből. 

Érdemes felhívni a diákok figyelmét, hogy egyetlen irodalmi műfaj – természetéből adódóan 

– nem igényli annyira a közönségét, mint a dráma, legyen az akár tragédia vagy komédia. A 

színház teszi a drámát élővé, nélküle az írók valóban csak ún. könyvdrámát alkothatnak. Ha 

mármost végigtekintünk Bornemissza Magyar Elektrájától Csokonainak A méla Tempefői c. 

darabjáig, akkor ezek történeti érdekességek, mint Ágis tragédiája, amihez korszakfordulót 

köt az irodalomtörténet. Persze ugyanezt elmondhatjuk Katona Bánk bánja után is. Kisfaludy 

Károly, Szigligeti Ede vagy éppen Nagy Ignác történelmi darabjai vagy a népszínművek éppúgy 

színháztörténeti relikviák, mint Madách többi drámai alkotása. Vagy mint az Árpád ébredése, 
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amivel 1837-ben a Pesti Magyar Színház megnyílt, pedig azt Vörösmarty írta, a Csongor és 

Tünde szerzője. 

A magyarországi színjátszás c. bekezdés szembeállítja a magyar nyelvű játékszínt a 

privilegizált helyzetet élvező pesti német színházzal, amely 1812-ben kapott olyan épületet, 

amivel Bécs, Berlin vagy Hamburg is csak dicsekedhetne. 

Jól világít erre rá a szemelvényként ide illő memoár, Déryné emlékezései. 

Egy magyar mágnás lett aztán a németek intendánsa. Istenem! A német színészet már 

akkor is virágzott; a német literatúra gazdag volt: mert voltak nagy költői, s magas 

műveltségre emelkedhetett. Adhattak remekműveket a színpadon, mert pártolásban 

részesült, – mert uralkodó nyelv volt a német a magyar fővárosban. A főbb rendűek szégyelltek 

magyarul beszélni, s ha tudtak is, eltagadták… még a polgárság is! Csak alig lehetett hellyel-

közel egy igazi derék magyar polgári házat találni, és csakis azok s az ifjúság pártolta némileg 

a magyar színészeket. Az utcán egy magyar szót hallani éppen nem lehetett. A magyar 

színészet tehát még akkor csak bölcsőjében feküdt… 

Mindezt született Schenbach Róza írta, aki sváb volt a jászok közt, s kit magyarrá tett a 

színház, a vándorélet, a magyar vidék – holott gazdag és ünnepelt primadonnája lehetett volna 

a Német Színháznak, ha nem ejti rabul a magyar nyelv.  

Az ő példáján keresztül is megérthető a reformkori magyar irodalom és a magyarrá 

válás bonyolult kapcsolatrendszere. Nem véletlen, hogy a Helytartótanács annyira tart a 

magyar nyelvű színjátszástól, hogy engedélyt is csak ideig-óráig ad ki – ahogy a tankönyv is 

említi –, a Rondellát úgymond városépítészeti okból bontják le. 

A fejezet tartalmába belefér, a célját maximálisan szolgálja, ha a magyar színjátszás 

kezdeti hőskorszakának, a vándoréletnek a nagy neveit megemlítjük: nemcsak Dérynét, 

hanem Kántornét, a tragikát, Udvarhelyi Miklóst, Katona József barátját, akinek jóvoltából, az 

ő jutalomjátékaként a Bánk Bán Kassán színpadra került – három évvel a szerző halála után. A 

kőszínházi korszak nagyjait: Prielle Kornéliát, akit kis híján Petőfi vett feleségül, született Benke 

Rózát, aki már a fiatal író sikere előtt primadonnája volt a Nemzetinek, Laborfalvy Róza 

művésznéven, Egressy Gábort stb. Ugyancsak a magyar kultúra aranylapjaira kellene 

feljegyezni Kelemen László nevét, aki az első társulat vezetője volt, vagy báró Wesselényi 

Miklósét, aki a kolozsvári társulat patrónusa, a zsibói arisztokrata, az árvízi hajós apja. 

De azzal is tartalmas perceket lehet eltölteni, ha odafigyelünk az apró tényekre. Hogy 

pl. a Várszínház a felvilágosult abszolutizmus áldozatául esett karmelita templomból lett 

színház célra használt épület – erre a tankönyv is hivatkozik.  
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3. Katona József: Bánk bán 

A kézikönyv melléklete gyanánt közlünk egy olyan olvasónaplót, ami közelebb viheti a dráma 

szövegét a diákhoz – merthogy értelmezi –, világosabbá teheti az egyes jeleneteket – mivel 

aprólékosan elemzi –, és feltárhatja a kompozíció nagyszerűségét. A Bánk bánt taglaló leckék 

kapcsán utalunk ezekre az olvasatokra Olvasónapló címszó alatt. Tesszük ezt abban a 

meggyőződésben, ami Horváth János intése: a Bánk bánt csak olvasva, nézve, majd ismét 

olvasva és többször megnézve lehet birtokba venni. Viszont feltétlen érdemes. (Ha 

visszakanyarodunk a kerettantervi szabályozásra, mintha ezt sugallná fejlesztési célként: 

„Felkészítés a Bánk bán olvasására, befogadására, értelmezésére.”) 

A Katona József pályája c. bekezdés egy torzóban maradt irodalmi pályát írhat le.  

A Bánk bán előzményei: Hogy mit és honnan merített tárgyat, témát, motívumot 

Katona a tragédiájához, az éppen annyira fontos, mint hogy pl. a Hamlet ősforrása a Saxo 

Grammaticus néven ismert középkori szerző regéje, s hogy a Romeo és Júlia története az angol 

szépirodalmat is többször megihlette már, amikor a Mester átgyúrta, átalakította. A 

remekművek sajátja az. 

Mindazonáltal, ha az irodalom népszerűségét növelni akarja a szaktanár diákjai 

körében, szó szerint idézheti a történeti cselekményt Bonfini krónikájából, a második tized 

hetedik könyvéből. A szaktanár plasztikusan megértetheti a különbséget a nevetséges és a 

tragikus, a banális és a fenséges között; ugyanazt a történet-mozzanatot (Melinda 

megbecstelenítését) az irodalmi nyelv miként tudja esztétikai minőségében felemelni. 

Érdemes szó szerint idézni a Képes Krónikát is:  

SZENT ERZSÉBET ATYJÁT, ANDRÁST KIRÁLLYÁ KORONÁZZÁK 

Ezt III. Béla fia, András követte. László király halála után huszonheted napra koronázták 

meg Andrást, május huszonkilencedikén, pünkösd napján. Felesége, Gertrúd úrnő 

Németországból való volt, ettől nemzette Bélát, Kálmánt, Andrást és Szent Erzsébetet. De jaj! 

Kétségkívül az emberi nem ellenségének ösztönzésére, a nevezett úrasszony a nagyságos 

férfiú, Bánk bán feleségét erőszakkal átadta valamelyik jövevény öccsének, hogy 

megbecstelenítse. Ez okból a Bor nemzetségből eredett Bánk bán kardjával keservesen 

kiontotta a királyné vérét, súlyos sebet ejtett rajta, és az Úr 1212-ik évében megölte. Testét a 

szürke barátok pilisi monostorában temették el. Halála miatt siralom hangzott egész 

Pannóniában, és Bánk bán minden nemzetségében irtóztató, szörnyű vérontás következett.  

Jól látszik, hogy a történet mennyire összetapad az ugyancsak innen ismert Zách 

Felicián históriájával. Katona nyilván mindkettőt ismerte és egybegyúrta. Ahogy azt majd 

Arany is teszi a Zách Klára c. balladájában. 
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A mű alapkonfliktusa  

Már az első fejezet belekezd a Bánk bán elemzésébe. Ugyanakkor pusztán a drámai 

alaphelyzetet értelmezi, az expozíciót. Szövegszerűségében ezt az Előversengés és az Első 

szakasz tárgyaként azonosítja.  

A drámai alaphelyzet egy olyan szituáció, amit az előzmények következményeként, a 

korábbi történések drámai összegeként lehet leírni és érteni, s mint olyan, nem része a 

cselekménynek. Amivel voltaképp a dráma elindul, mozgásba jön. De épp ennek a logikának a 

mentén a bonyodalom már a cselekmény dinamizálója – tettváltás viszonyváltás –, maga a 

konfliktus. Ebben az értelemben az Első szakasz végi Bánk-monológban lenne benne a 

bonyodalom – ami éppolyan képtelenség, mint azt gondolni, hogy a Romeo és Júlia 

bonyodalma az, hogy titokban össze akarnak házasodni. 

Shakespeare jó ismerője, Katona éppúgy egymásra tolja a bonyodalom viszonylatait, 

felismeréseit, szándékait, mint ahogy ellenállhatatlanul egymásba fonódnak azok a veronai 

szerelmesek tragédiájának első jeleneteiben.  

Mi is voltaképp a bonyodalom a Bánk bánban? 

hogy Ottó mindenképp még az éjjel meg akarja kapni Melindát? 

hogy a királyasszony váratlan elküldi öccsét az udvarból, megelégelve ízetlenkedéseit? 

hogy Petúr dűlőre akarja vinni a dolgot a lassú békétlenekkel, és visszahívja Bánkot? 

hogy a nagyúr titokban visszatér az udvarba – felvállalva a konfliktust ezáltal 

Gertrudisszal? 

hogy saját szemével látja a nemzeti nyomor és a királynői udvar dőzsölése 

különbségét? 

hogy Petúr sejtelmes célzásokat tesz feleségére, Melindára? 

hogy szemtanúja lévén Ottó udvarlásának, felébred benne a féltékenység? 

hogy átlát Gertrudis viselkedésén? 

hogy a tisztán látó Bánk Petur házába megy, tekintélyével leszerelni a lázadást? 

Az Olvasónaplóban ezek a mozzanatok pontosan kötve vannak az egyes jelenetekhez. 

Az Irány a szöveg! konkrét feladatai – de különösen a hatodik – jól mutatja, hogy az 

Első szakaszt nem lehet egészében expozícióként értelmezni. Tragikus vétket, bűnt nem 

követhet el tragikus hős az előzmények során. Még Oidipusz esetében sem: hogy megöli apját, 

és gyermekeket nemz anyjának, az nem bűne – hanem a sorsa. 

4. A Bánk bán cselekménye 

A feladatban a diáknak kell értelmeznie a drámai szerkezetelemeket a már tanult tragédiák – 

Antigoné, Hamlet – alapján. Ahogy ezt a Romeo és Júlia, valamint az Oidipusz király esetében 

már megtettük, oldjuk meg a diák helyett, de a korábbi ismeretei alapján! 

Az Antigoné alaphelyzete akkor áll be, amikor a két testvér egymás kezétől esik el, és 

Théba királyi koronája Kreon ölébe pottyan. Hogy miért tesz különbséget köztük drákói 

törvényt hozva, az maga a bonyodalom. És a konfliktus már azzal létre jön, hogy Antigoné közli 
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a húgával: át fogja hágni a törvényt. A néző biztos lehet benne, hogy ezt meg is teszi, a 

prologosz utáni első epeiszodion e tekintetben nem hoz fordulatot. 

A Hamlet alaphelyzete, hogy alig egy hó alatt kizökkent a világ: az ifjú herceg feldúltan 

éli meg, hogy színre feddhetetlen anyja a bánatot új nászra váltja. Bonyodalma az, hogy a 

testvértől meggyilkolt király kísértő szelleme közli a fiával a feladatot, álljon bosszút rút 

erőszakos haláláért a nagybátyján, de anyját kímélje haragja.  

Jól látszik ebből is Katona romantikus tragédiájának szerkesztése – ugyan a cselekmény 

szinte egy nap alatt megy végbe, s a helyszínek sem változnak lényegesen, csak a jelenetek 

szereplőinek viszonyai szerint, a Bánk bán szerkezete nem klasszikus, nem arányos, nem 

világosan tagolt, hanem torlódó, bonyolult, szabálytalan – eredeti. 

Első és második szakasz 

„Az Előversengésről és az Első szakaszról, a dráma alaphelyzetéről korábban szóltunk. 

Ez az expozíció, amely azzal kelt feszültséget, hogy egyszerre zúdul benne a hősre az útján 

látott tapasztalat mellé a Petúr-féle gyanús kezdeményezés.” Senki sem tagadhatja, hogy 

Bánkban van feszültség amiatt, amit az országlátáson tapasztalt, szóvá is tette korábban. S az 

is igaz, hogy Petúr összeesküvésének jól látja a valós indítékait. De a következményeit is – ti. 

öldöklés, polgárháború –, épp ezért megy az éjszakai gyűlésre, hogy leszerelje azt. 

Mint később erről kiderül – ezt Biberach vágja Petúr szemébe –, éppen ezzel válik 

Melinda Ottó ármánykodásának, csillapíthatatlan bujaságának áldozatává. 

A Második szakasz két-három mondattal összegzi a Bánk cselekményének 

előrehaladását, a bonyodalom kibontakozását.  

„Az érkező Bánk – személyes ellenszenvét feledve – Gertrudis védelmére kél, s bár 

elismeri bűneit, a törvénytelen pártütést leszereli.” A nádor a törvényesség nagy eszméjével 

fegyverezi le Petúrt, arra emlékezteti, amit ő maga mondott Imre király és a herceg Endre 

hajdani viszályakor – Igazad vala / Atyám, – az Isten nem segít soha / Felkent királyok ellen! 

(Ebbe fog Széchenyi ’48-ban beleőrülni!) 

Harmadik szakasz 

Ennek a szakasznak a legdrámaibb része Bánk féltékenységének kiteljesedése. Nem 

hisz Melinda szavainak, megátkozza őt és gyermekét – ez a harmadik vétke. A második a gőgös 

mondata az előző szakaszban: Hogy Bánk leüljön a setét szövetség / Gyász-asztalához, ahhoz 

nem csekélyebb / Mint bánki sértődés kivántatik – talán épp abban a pillanatban, amikor ezt 

kimondja, gyalázza meg Ottó Melindát. 

Bánkból felszakad minden fájdalom, s ekkor hallja meg Tiborc panaszát. A dráma 

legérdekesebb dialógusa ez, igazi romantikus megoldás, hű embere panasza a nagyúr lelkében 

visszhangzik – de közvetlen nem reflektál. Alighanem Katona romantikus felfogásának 

következményeként: Bánk atyai gondot visel jobbágyára, a kisnemesi származású Tiborcra. 

(Korábban együtt harcoltak, Tiborc mentette meg urát az ellenségtől, a haláltól.) 

A felvonás végén Ottó orvul leszúrja Biberachot, aki immár nem csak a német király 

megölésének titkát tudja. S aki megrettenve a közeli halál lehetőségétől, titkokat ígér felfedni 
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a királynőről és Miksa bán hazájáról, ha az megmenti. (Ezt a fontos körülményt nem lehet 

feledni, amikor később Biberach utolsó és hazug szavaira hivatkoznak – főleg a tragédia 

értelmezői.) 

Negyedik szakasz 

Gertrudis szobájában játszódik az egész felvonás – nem az a benyomásunk, hogy ez egy 

intim tér, budoár, sokkal inkább az, hogy mint dolgozószoba könyvekkel és hivatali levelekkel 

tele. 

Az, amibe éppen beleolvas, a későbbiekben fontosabb szerepet kap. Rejtélyes 

mondatának – Hogy nem lehet Solon és Lycurgus – asszony! – szintén később világlik ki az 

értelme. Hogy ti. miért született asszonynak, ellenkező esetben ő lehetne a királynő. A magyar 

jogfelfogás szerint így csak királyné. (Erre Petúr utalt is a második színben.) 

Az egyik drámai jelenet Melinda megjelenése, akinek elméje elborul az átéltek után, 

meggyalázva, megátkozva eggyel több súlyos oka van, hogy Ophélia sorsára jusson.  

Bánk érzi a felelősségét Melinda miatt, később halála fogja lesújtani, de a főkonfliktus 

kirobbanásában Gertrudis a kezdeményező. Nemcsak, hogy színe elé parancsolja mint 

alárendeltet – a nádort –, hanem számon is kéri, miért tért vissza országos körútjáról, ahová ő 

rendelte ki. 

S amikor Ottó be akar jönni hozzá (aki Biberach utolsó szavait vette komolyan – tényleg 

ostoba), Bánk rárontana, de az elmenekül. És a faját átkozó Bánkra maga Gertrudis emel tőrt, 

de Bánk megöli. 

Az Ötödik szakasz értelmezésére a tankönyv is kísérletet tesz.  

Emlékeztet rá, hogy a krónikák szerint sem történt meg Bánk felelősségre vonása. 

Az irodalmi mű végkifejlete sokféleképp értelmezhető. Az egyik értelmezés, ami a 

szakirodalomban többé-kevésbé elfogadott, ahogy ezt a király végszava megfogalmazza: 

Magyarok! előbb mintsem magyar hazánk – / Előbb esett el méltán a királyné! Ez a 

végkifejlet alig valamivel kevésbé ironikus, mint a Hamlet befejezése, ahol Fortinbras dicséri 

Hamletet, hogy nagy király lett volna belőle – ha megéri. 

Vagy alig vigasztalóbb, mit a Romeo és Júlia végén a herceg szavai, s az, hogy kibékültek 

a viszálykodók. Persze, mindkettőnek magva szakadt, csak az öregek maradtak élve a 

gyászukkal és gyűlöletükkel. 

Bánk pedig a szörnyű önváddal: Itt – itt – itt a világ. / A könnyek eltakarják azt előlem. 

/ Nincs a teremtésben vesztes, csak én. / Nincs árva más több, csak az én gyermekem! 
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5. Bánk kettős konfliktusa 

Magyarázatra szorul maga a cím: „Katona sajátos dramaturgiát teremt, melyben Bánk 

magánéleti (férj) és közéleti (bán) konfliktusának kettőssége kelt feszültséget” – írta a 

tankönyv még két leckével korábban, A mű alapkonfliktusa című bekezdésben. Ehhez a 

kijelentéséhez kanyarodik vissza, amikor kettős konfliktusra utal, ami érthető úgy is, ahogy 

más taneszközök fogalmaznak: „A tragédia címszereplője magányos hős, mint Antigoné vagy 

Hamlet. Tragikuma azonban némiképp összetettebb, mint elődeié. […] A békételenek éppúgy 

elvárják tőle a cselekvést, mint Tiborc, s Melinda is inkább megbocsátást, segítséget vár tőle. 

A hangsúly az elvárásokon van, Bánk kényszerhelyzetbe kerül. Felelős politikus, s nem akar 

meggondolatlanul cselekedni, késlekedésének, kétségeinek (Melinda és/vagy a haza) oka nem 

filozofikus probléma. Döntésképtelensége, zavarodottsága hiányos ismereteiből, 

tájékozatlanságából és az események szándékos, mások által előidézett és véletlen 

összekuszálódásából fakad.” (http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/magyar-nyelv-es-

irodalom/irodalom/irodalom-10-osztaly/katona-jozsef-bank-ban-szereplok/szereplok-bank-

ban) 

„Bánk viselkedése a hamleti bizonytalanságra emlékeztet – írja a könyv szövege. – 

Négy felvonáson keresztül szinte a legpasszívabb karakter. Már a legelső alkalommal 

lecsaphatna. […] Lecsaphatna Ottóra: ő azonban »megijedve szédeleg ki«, ahelyett, hogy 

párbajra hívná a gaz csábítót.”  

Bánk mint hamleti karakter? Ez egyik hazatér Wittenbergából, és beleszédül az udvar 

ármánykodásába, bele is gabalyodik. A másik – éltes férfiú – titokban tér vissza 

országjárásáról, melynek döbbenetes tapasztalatait tragikusan teszi kontrasztossá a folytonos 

udvari lakoma.  

A címszereplő tragikus karakterének gyengéje ugyanakkor: A szerelme-féltő Bánk bán. 

„Az Első szakaszban Petur biztos abban, hogy felesége jó hírével – hogy ti. ez a férj 

távollétében veszélybe került – felzaklathatja Bánkot, és várható dühét kihasználva az 

összeesküvés mellé állíthatja. … Ez azzal szembesíti a nézőt, hogy Bánk egyszerre erős, 

hatalmas, befolyásos, ugyanakkor szerelmében sebezhető. … Miközben Bánk egyszerre 

féltékeny, s ugyanakkor dühös magára e féltékenység miatt.” 

Milyen ironikus: Katona Biberach szájába adja (rezonőr? a lézengő ritter lenne az író 

szócsöve?), Bánk karakterének legsötétebb vonását értelmezendő: Egy sincsen a sok emberi 

indulat / Közt, melynek oly kevésbe kerüljön a / Képzelt lehetség általöltözése / Az igazra, mint 

a szerelemféltésnek. 

Ugyanakkor Katona hasonló mondatokat Tiborcnak is szán, amikor az a harmadik 

szakaszban hallja Bánk gyötrődését: Uram, bocsásd meg, mert nem tudja, mit / Beszél! Tudod, 

hogy ájtatos vala / Mindég: ha tán asszonyt nem ismert volna, úgy / Ő angyal is lett volna 

földeden! 

http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/magyar-nyelv-es-irodalom/irodalom/irodalom-10-osztaly/katona-jozsef-bank-ban-szereplok/szereplok-bank-ban
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/magyar-nyelv-es-irodalom/irodalom/irodalom-10-osztaly/katona-jozsef-bank-ban-szereplok/szereplok-bank-ban
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/magyar-nyelv-es-irodalom/irodalom/irodalom-10-osztaly/katona-jozsef-bank-ban-szereplok/szereplok-bank-ban
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Hogy az lenne Bánk tragikus vétke, ami az erénye? Hogy szerelmében nem tud 

mértéket tartani – mint egyáltalán az érzéseiben, s hogy azok lefojtva kirobbannak, és 

szétfeszítik a személyiséget? 

A királyi ház iránti lojalitása csap át igazmondásba – pl. II. Endre király személye előtt 

–, ebből fakad méltósága. 

A felesége iránti szerelme féltékenysége – ebben gyökerezik a tragédiája. 

6. A Bánk bán szereplői 

Arany felfedező tanulmánya sorvezetőként szolgál a leckéhez. Még nagykőrösi tanárként fog 

bele, hogy komolyan átolvassa a Bánk bánt, tanulmánya félbemarad, de azóta is meghatározza 

Katona klasszikus művéről való gondolkodást. Mint pl. a szereplők hármas körének 

meghatározása. Ebből az aspektusból érdemes a dráma tárgyalását folytatni: 

A király és köre.  

Endre kivételével a többiek inkább csak szereplők, mint egyénített jellemek. Sem 

Myska bán, sem a fia, Solom mester nem játszik döntő szerepet a műben, nem hangzik el tőlük 

olyan mondat, ami a dráma konfliktus- vagy jellemrendszerét különös megvilágításba 

helyezné.  

A király alakját e helyütt a tankönyv nem is elemzi, hisz a végkifejlet értelmezésekor 

ezt lényegében megtette. Jellemzi ugyanakkor a nagylelkűséggel: „Felesége fölött érzett 

gyászát éppoly méltósággal éli át, mint a kegyelemgyakorlást – de hogy ezen túl milyen ember, 

nemigen lehet megmondani. Az uralkodó nem lehet gonosz – csendül ki Katona darabjából –, 

csak a környezete, a tanácsadói.”  

Bánk köre.  

Ebben a bekezdésben taglalja a könyv Tiborc, Petúr és Melinda alakját. 

Tiborc az utóbbi évtizedek kedvence, benne látják a nép megtestesítőjét: „Idealizált 

személye egy társadalmi típust jelenít meg: a küszködő, de nem lázadó magyar népet képviseli. 

Szövetsége Bánkkal szimbolikusan értelmezhető: a reformkori nemesség képes megérteni és 

enyhíteni a parasztság problémáit. Ezért is válhatott Tiborc legendás alakká, a mű politikai 

értelmezésének kulcsfigurájává.” Kis túlzással azt is mondhatnánk, hogy Katona hamarébb 

fogalmazta meg az érdekegyesítést, mint azt Kossuth tette a negyvenes évek közepén – okulva 

a galíciai véres példán, ahol a lengyel nemeseket a Habsburgok a saját (ruszin) jobbágyaikkal 

mészároltatták le. Ugyanakkor inkább romantikus ellenpéldája a Bánk–Tiborc patriarchális 

kapcsolat Ottó és Biberach elfajult viszonyának, amit érdek és önző akarat tart egybe ideig-

óráig. 

Melinda a tragédiák naivája. Esendősége egyenesen arányos szépségével, az udvarban 

nem jószántából páváskodik, a királyasszony kertjének legszebb virágszála – hogy a Zách Klára 

motívumrendszerére is utaljunk. Katona határozott jellemet farag históriai alakjából, a 

szerepet Dérynének írja, aki mindkét alkalommal, 1833-ban Kassán és később Kolozsvárott el 
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is játssza. Azt is mondhatnánk, ő a magyar Tatjána – de ő a férjébe szerelmes, ezért nem 

csábítható el, csak aljas módon elveszejthető. 

Gertrudis és köre.  

Gertrudis, Szent Erzsébet anyja merániai származású, német. Erősen húz az övéihez, 

neki a magyar királyság csak ugródeszka. Jól látja ezt Petúr, amikor felidézi Bánknak Erzsébet 

átadását a thüringiai herceg családjának, valósággal felszakadnak az dicső magyar nemzetnek 

a sebei [Recrudescunt…], amikor előszámlálja Gertrudis mohóságának példáit, saját nemének 

javára és a magyar nemzet romlására tett javadalmazásait. Tiborc panasza kicsiben! 

Gertrudis igazi karakterét Katona egy kis monológgal engedi láttatni: 

Uralkodás! Parancsolás! – minő / Más már csak ennek még a hangja is, / 

Mint engedelmeskedni – hát minő / Ez még valóságában? – Egy Magyar- / Országba! Majd 

Polyák – Podólia, / Aztán Velence, a kevély Velence – / Európa harmdába! (Szédülni láttatik/ / 

Gyenge lélek, / Szédülsz? – pirúlj! ha egyszer annyira /  Segítne Endre fegyvere, semmivel / Se 

lenne szédítőbb, mint mostan ez. (Elevenebben.) / Törvényt kiszabni, és úgy lenni e felett, / 

Miképpen a nap sok világokon! Csak ez / Is elfelejtetheti velünk rövid / Éltünknek álmatlan sok 

éjtszakáit. 

Modern nő, karrierről álmodik – ugyanakkor nőiesen hiú. 

Gertrudis rossz szelleme öccse, Ottó. Neki mindent megbocsát. Biberach jól kiismeri 

ezt a gyengéjét. Biberach voltaképp nem tartozik Gertrudis köréhez, német ugyan, de nem 

merániai, amint Izidóra sem. 

Biberach figurájában van valami jágós, de ugyanakkor eredeti karakter. Ott a haza, 

ahol a haszon – szolgálja a hazát, amíg érdekei nem parancsolnak kihátrálást. Belebonyolódik 

a saját cselszövésébe, Ottó hátba szúrja, de a magyarok sem hisznek neki, senkinek sem tud a 

hasznára lenni. Ezért is hazudik halála előtt Gertrudis ártatlansága felől, amit nem kellene 

komolyan venni – a néző maga lehetett szem- és fültanúja annak, aminek Bánk. 

Ottó alakját Katona már az ajánlásban stigmatizálja: Gyászos az, mit búja szívvel / Itten 

egy latorfi mível:/ Egy magyar becsűletével / Rogy le két ház drága / Földi boldogsága. A latorfi 

kifejezést még a diákok is megértik. 

Figuráját – ahogy azt a Jegyzés a kiadás előszavaként elmagyarázza – Katona nagy 

műgonddal gyúrta egybe Gertrudis két testvérének históriai alakjaiból, az egyiket Fülöp német 

király meggyilkolásával vádolták, a másikat, Bertoldot már éretlen serdült korban kalocsai 

érsekké tették. (Olvasónapló) 

Katona József nemcsak tetteivel jellemzi, de szavaival is: És még ma kell, hogy ő enyém 

legyen! / Szerelmet érzek én, s csak az meríthet / Vég nélkül édes Elysiumba, hol / Önnön 

szerelmünk önkirálynénk, / Szép életünk világa, valódi jó, / Forrása annak, a mi nagy, koporsó 

/ Üregében élet, és kivánt jövendőnk / Egyetlen egy kezesse – az, de az!   

Ha jól értjük, ez a spleen, az életunt nyegleség, amit egyetlen dolog tud felpiszkálni, a 

kéjvágy – az is csak ideig-óráig. Ezért hág át minden erkölcsi gátat, s nem riad vissza, hogy 

megbecstelenítse az erényt, Melindát. 
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Hogy az ártatlan szűz megbecstelenítése egyben párhuzama is a haza kirablásának, az 

idegen önkénynek, annak lehetnek históriai előképei – ide értve Zách Klára szomorú sorsát is 

–, lehetnek áthallásai a reformkori politikai küzdelmek során. 

7. Kölcsey Ferenc pályája 

A fejezet csak Kölcsey pályakezdését taglalja, a Himnusz (1823) keletkezésétől pedig az egyes 

művek háttereként villant fel néhány biográfiai mozzanatot.  

Kölcsey irodalmi pályája egyrészt közel harminc éves, másrészt nagyívű – ha a kezdeti 

klasszicista stíluseszménytől a romantikus kiteljesedésre gondolunk, akkor maga a magyar 

irodalmi fejlődés hosszmetszete –, harmadrészt töretlen. Végre egy irodalmi pálya, ami kifut 

– még abban az esetben is elmondható ez, hogy betegsége miatt élete viszonylag rövid, és 

nyilván maradtak benne megíratlan témák. Ugyanakkor szemmel látható, hogy Kölcsey 

múzsája ritkán látogatja meg a költőt, kevés művet ír – természetesen nem szem elől tévesztve 

azok minőségét.  

Ugyanakkor 1817 fordulatot hoz világlátásában: látványos szakítás egyben Kazinczytól 

– a felvilágosodás és a vallás ellentmondásos kapcsolata miatt. A religió tulajdonképpen nem 

az értelemnek tárgya. Van bennünk bizonyos érzelem, melyet religiói érzelemnek 

nevezhetnénk, mely szintúgy, mint a szépnek érzete különböző emberekben különböző 

mértékkel találkozik. Egyben kifejti magát, másban ki nem fejtetve, vagy éppen elnyomatva 

vagyon. Azt hiszem, hogy a vallástalan úgy áll ezen tekintetben a vallásoshoz képest, mint a 

poétái szellem nélkül született grammatikus a maga Homérjához vagy Virgilhez. Az tehát, ami 

a vallástalannak felvilágosodásúl tulajdoníttatik, éppen úgy csonkaság; mint csonkaság a 

szépet érezni nem tudni, s meg nem foghatni, mi legyen egy ariostói mesterművben, vagy egy 

rafaeli festésben méltó a tiszteletre. (Töredék a vallásról) 

Ezt a megromlott viszonyt már csak betetézte az Iliász-pör: korábbi fordításait Kazinczy 

illetéktelen módon adta át egy pataki tanár Homérosz-fordításához, Kölcsey közönségesen 

plágiumnak nevezi a szellemi javak „kölcsönvételét”. 

Azt is látni lehet, hogy Kölcsey voltaképpen magára maradt Csekén, Szemerével csak 

levelezik, aki Pécelen él. Nem házasodott meg, testi-lelki bajai magányba taszították, ahol 

olykor meglátogatta Csokonai jó szelleme, a Magánosság-Múzsa.  

És 1823. január 22-én papírra veti a Himnusz sorait. 

8. Hymnus 

Kölcsey és a mi Himnuszunk előtt Berzsenyi Fohászkodás c. versével lehetne ráhangolódni 

lényegében arra, amit a prózaszemelvény korábban feszegetett: vallás és költészet 

kapcsolatára. De egyben a klasszicizmustól, a felvilágosodástól való elfordulásra, a 

megnyílásra a romantika számára. Hogy a romantika abból a misztikus érzésből, felfogásból 

születik, aminek szakrális kifejezése az istenes vers – még akkor is annak nevezhetnénk, ha 

mindkét költő religiozus, felekezeti vallásgyakorló. 
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A Hymnus keletkezése. Azt követően, hogy Kölcsey papírra vetette, a Hymnus hat év 

múlva jelenik meg nyomtatásban az Aurora évkönyvben, és 1844-ben a Nemzeti pályázatára 

zenésíti meg maga Erkel Ferenc – egy évvel a Szózat hasonló himnusszá avatása után, Egressy 

Béni jóvoltából. 

Könnyen be lehet látni, hogy a fenti elsőségnek a Szózat óda jellege adja a 

magyarázatát, míg a Himnusz a szó elsődleges értelmében himnusz, istenhez fordulás, 

könyörgés. Ahhoz, hogy ebből nemzeti jelkép váljék, túl kell emelkednie a felekezeti jellegen, 

amit sem a Boldogasszony anyánk vagy a Himnusz Szent István királyhoz (Ah, hol vagy, 

magyarok Istene…?) katolikus népi ének, sem a XC. zsoltár (Tebenned bíztunk eleitől fogva…) 

természetéből fakadóan nem képes megtenni. A Rákóczi-nótát a hatóságok szigorúan tiltják. 

A Himnusz keletkezéséhez legalább két dolognak meg kellett érlelődnie: egyrészt a 

nemzet eszméjének, amit a romantika szabadított ki a patriotizmus vagy a nemesi nemzet 

fogalma szűk köréből. Másrészt a kornak meg kellett szülnie azt a költő-szerepet, azt a költőt, 

akinek ajkain felzendül az Istenhez szóló nemzeti fohász, a nemzet imája. 

Berzsenyi, Kölcsey, Vörösmarty, Petőfi, Ady, Babits – mind megannyi vátesz-költő, 

apostol, próféta, s micsoda életművek hitelesítik, hogy betöltötték ezt a szerepet. 

Szerkezet, stílus, verselés. A szerkezet retorikus: kérés – indoklás – kérés, éppen úgy, 

mint Balassi istenes versében: Adj már csendességet… A szerkezet kitüntetett eleme 

nyilvánvalóan a negyedik versszak, ahol az áldást, az isteni kegy javait bűneink miatt felváltja 

a büntetés, a bűnhődés előszámlálása.  

Fontos kiegészíteni az értelmezést azzal, hogy a vers kulcsgondolata: bűneink miatt 

gyúlt méltó haragra Isten, és sújtja büntetéssel a kiválasztott népet.  

9. A Hymnus elemzéseiből 

A/ Horváth János az alcímről 

Régóta vita van arról, hogy az alcím vajon szerves része-e a költeménynek. A kérdés 

persze akadémikus természetű. A kéziraton rajta van, s ez az autentikus, a közölt 

szemelvényben az előző század legnagyobb irodalomtörténészének mondott szerző bátran 

kérdez rá ennek a poétikai funkciójára: Archaizáló játék? Irodalmi stíl-mesterkedés? Nem! 

Történelmi nagy szolidaritás; együttérzés az ősökkel: a nemzeti azonosság ihlető tudata: 

„nemzeti” költészet. 

Bár a később írt Nemzeti hagyományok c. elméleti munkára is hivatkozik, de pontosan 

látja ennek a nemzetiként értelmezett szerepnek a korábbi századokban az irodalmi példáit, 

mindenekelőtt Zrínyi felfogását: A hazafiúi bűntudat, mely a nemzeti balsorsban Isten 

igazságos büntetését látja, egyik legjellemzőbb s legmélyebb sajátja 16–17. századbeli 

irodalmunknak. Alaptétele, ihlet-irányítója az Zrínyi nagy költeményének is. 

A szemelvényhez kapcsolt első feladat nehéz – „Mi a nemzeti költészet jellemzője a 

romantikusok, például Kölcsey szerint?” A feladat kapcsán Arany Kozmopolita költészet c. 

versét lehetne faggatni. 
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A másik kérdés – „Mi az alcím jelentősége az elemző szerint? Miért feleltethető meg a 

romantika költészet-eszményének? Melyik nagy költőelődhöz kapcsolható?” – ideális feladat 

az eredeti gondolat összefoglalásának, vagyis a szövegértési kompetenciának a gyakorlására, 

fejlesztésére. 

B/ A keretversszakok (Csorba Sándor: Nemzeti himnusz és európai gondolkodás) 

Az elemzés szigorúan veti össze a Himnusz első és nyolcadik versszakát, és jelentős 

állítást tesz: „A kezdő és záró szakasz nemcsak formailag, hanem ténylegesen is 

keretversszak.” A keretversszakokban ugyanakkor nemcsak egy szó különbség van, hanem az 

első négy sor jelentős variálása figyelhető meg: Isten, áldd meg a Magyart / Jó kedvvel, 

bőséggel – Szánd meg, Isten, a Magyart / Kit vészek hányának; Nyújts feléje védő kart / Ha 

küzd ellenséggel – Nyújts feléje védőkart / Tengerén kínjának. 

A feladatokkal sok nehézség nem lehet: az elsőt már a lecke és a szöveg alapján is meg 

lehet oldani. 

C/ Egyszerűség, dísztelenség 

Szauder József, a korszak hajdani monográfusa (hetvenes évek) lényegében a 

történelmi képeket sorjázó versszakok fordított párhuzamáról ír, s megjegyzést tesz a 

szándékoltan egyszerű, dísztelen ragrímekre is. 

A hangstatisztika eszközeit is felvonultatva érzékeli az 5-6. versszak érzelmi 

sűrűsödését. 

D/ A parakletoszi szerephagyomány  

Dávidházy Péter kortárs irodalomtörténész gondolatmenete a legsűrűbb tudományos 

értekezés. Már maga a cím is kilép a protestáns prédikátori szerephagyomány magyar 

kontextusából, és bibliai, ószövetségi szerepmintákat keres és talál mindarra, ami a Himnusz 

beszédmódjára hatással lehetett. 

Ábrahám, Mózes után Jeremiás prófétát említi ebben az összefüggésben: „A 

közbenjárás itt a próféta hivatásának részei közé tartozik: a nép, sőt a királyok is Jeremiáshoz 

fordulnak, hogy képviselje őket az Úr színe előtt, kérdezzen tőle valamit számukra vagy 

könyörögjön érettük valamiért (Jeremiás 21, 2., 37, 3., 42, 1–4.), a legkorábbi példa erre Ámos, 

aki álmában közbenjárt Jákobért.” 

Ha a diák választ ad egyetlen kérdésre – Miért nevezi ezt paraklétoszi 

szerephagyománynak? – biztosak lehetünk a szövegértés sikerességében.  

10. Vanitatum vanitas 

A szaktanárnak semmilyen kötelezettsége nincsen a kerettantervi szabályozókból 

következően a Vanitatum vanitas c. versre nézve. Ez sokféle lehetőséget tartogat a számára. 

Ha a közelítések variációit vesszük számba, akkor kézenfekvőnek tűnik a 

szövegelemzés, a szaktudományos értelmezések és a tankönyv egyvelege – olyasféle 

összegzés, illetve eszköztár, amit a tankönyv is produkál. 
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De lehet egy teljesen szaktudományos bázisra épített feldolgozás is, szemelvények 

válogatása szaktudományos munkákból, azokhoz szerkesztett feladatokkal fűszerezve. 

A legnagyobb fantázia persze abban van, hogy a versszöveget, csak a versszöveget 

kérdezgeti-vallatja a jól kombinált, a diákok együttműködésére épített óraterv, teret adva 

annak, hogy a diákok maguk értelmezzék a talányos versmondatokat, egy jó beszélgetés 

kikerekedhet ebből. Kompetenciafejlesztés tekintetében is hatékony óra lehet. 

Mi az, ami az egészen szélsőséges interpretációkban többé-kevésbé konszenzusos? 

Mindenekelőtt, hogy a Vanitatum vanitas költője ugyanaz, mint a Himnuszé. A két vers 

hitelesen mutatja be a szélsőségek közt hányódó kedélyt – ahogy Horváth János jellemzi 

Kölcsey lírai jellemét. Ebből persze nem lehet levonni azt a következtetést, hogy hangulatvers 

– tíz hónapig dolgozott rajta, holott egy lendületűnek tűnik, mint igazán romantikus 

vallomásos líra. 

Hogy retorikus szerkesztésű, sőt abból a fajtából is a kiérlelt és letisztult kompozíció a 

sajátja, az sem vita tárgya. Ugyanakkor a szerkezeti tagolásra egymásnak ellentmondó 

felosztások születtek. A tankönyv 1-7-2 csoportosítást említ – bár többen vallják ezt a nézetet, 

de vannak, akik a 2+(2+2+2)+2 szimmetriája mellett voksolnak (Horváth Károly, Borbély 

Szilárd). 

Nagy az egyetértés a bibliai és más történeti, kultúrtörténeti szimbólumok 

felhasználása tekintetében. Ugyanakkor rögtön felmerül a salamoni szerep-vers vagy a 

vallomásos önmegszólítás dilemmája. Ebben a tekintetben elég nagy a távolság a felütés 

szkepszise és a sztoikus befejezés lehiggadása között. 

Abban is egyet lehet érteni, hogy az életműben folytatás és előzmény nélküli a 

Vanitatum vanitas – szemben a Himnusz hangütésével, ami a későbbi Zrínyi-dalokban 

visszhangzik. 

A szkepszis és az irónia összekapcsolása gondolatébresztő észrevétel – már csak az a 

kérdés, hogy a verset lezáró két versszak is ekként értelmezhető-e. 

A főszöveg rámutat, hogy a vanitatum inkább a hiábavalóság jelentésében szerepel, 

mint hiúságként. Ez a refrén az első versszakban. 

Jól látszik a bekezdések tagolásából a szentencia–érvelés–konzekvencia logikai 

folyama. Argumentáció alatt értve a 2–8. versszakok felsorolásszerű hivatkozásait (amit 

botorság lenne egybemosni a Himnusz történelmi képeivel). 

A könyv említi a negyedik versszak különleges voltát: „Más retorikai eszközökkel 

figurázza ki a vers a nagy érzelmeket és bölcsességeket. Az érzelmeket (a kebel 

lángérzeményei) „vértolulásként”, azaz egy testi rendellenességként határozza meg, és így 

megfosztja őket sajátosan emberi, nemes voltuktól.” 

S végül értelmezi a záróversszakok szikla-metaforáját: nemcsak a rendíthetetlenség, 

hanem az érzéketlenség szimbólumaként is, ekként szerepeltette Horatius (Thaliarchushoz), 

Csokonai (A tihanyi Ekhóhoz), és ebből lesz Jókai regénycímében a kőszívű ember. 
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Ugyanakkor lehetséges az is, hogy egy gondolat köré fűzzük a vers paradoxonjait: 

 minden épűl hitványságon; 

 Földünk egy kis hangyafészek;  

 A történet röpülése / Csak egy sóhajtás lengése; 

 A virtus nagy tűneményi / Gőz, mit hagymáz lehele; 

 Mi az élet tűzfolyása? / Hulló szikra melege […] 

Ha egymást ismétlő, erősítő gondolatok szövedékeként olvassuk a verset, és 

mindenekelőtt a vers uralkodó tónusát, az iróniát, sőt a szarkazmust (mások cinizmusról 

beszélnek) ehhez kapcsoljuk, akkor kiviláglik a bizonyos írás, tanítás valódi természete. (A 

Prédikátor könyve csak metafora.)  

E szerint a természettudomány, a tudás, az ismeret kiszorítja a vallási-metafizikus 

képzeteket, a való világot, az anyag monista felfogásában egyben dezantropomorfizálja a 

világot – hasson az bármennyire fájón, hisz ezáltal az ember visszazuhan a természeti lények 

közrendjébe, elveszíti kitüntetettségét, miszerint ő Isten képmása. Pusztán sárból szikrából 

összegyúrva / tudásra törpe, vakságra nagy. A teremtettnek és tökéletesnek hitt világ akár 

egy halom hasított fa, hever egymáson. 

És amire a legbüszkébbek lehetnénk: Hát minden nagy eszme, / Nemes cselekmény 

konyhánk gőze csak, / Vagy oly körülmény dőre magzata, / Mit egytül egyig a hitvány anyag / 

Nehány törvénye mozgat, s tart lekötve? Ugyanez, ami Madáchot, gyötri Kölcseyt: A virtus 

nagy tűneményi / Gőz, mit hagymáz lehele; / A kebel lángérzeményi / Vértolulás kínjele.  

Ez a determinizmus tana, a természet törvénye. Materializmus. 

Holbach: A természet rendszere – ez a könyv, az ifjú Kölcsey megrázó olvasmánya, de 

amivel – mint ahogy a klasszicizmussal, Kazinczyval, a felvilágosodással – a romantika jegyében 

ez idő tájt szakít és szembenéz. 

11. Kölcsey Ferenc költészete az 1830-as években 

Ráhangolódásképpen használható a következő idézet:  

Őseitek parányi fészkeket raktanak? szedjétek össze a romokat, s tegyetek belőle mély 

alapot jövendő nagyságnak. Apró harcokat vívtanak? csináljátok a békesség műveit 

temérdekekké. Változékonyságban sínlettek? változzatok ti is, mint a lepe, nemesbnél-nemesb 

alakokra. Emlékeik nem maradtak? mi tilt, hogy emeljetek nékiek? mi tilt, hogy Tinódiak 

helyett magatok álljatok elő lángénekkel? Minden kő, régi tettek helyén emelve; minden 

bokor, régi jámbor felett plántálva; minden dal, régi hősről énekelve; minden történetvizsgálat, 

régi századoknak szentelve: megannyi lépcső a jelenkorban magasabbra emelkedhetni… 

(Mohács – 1826. augusztus 29.)  

A várak, várromok felkutatására irányuló tankönyvi feladat felvezeti, hogy Kölcsey 

olyan történelmi emlékeket idéz meg verseiben, mint Huszt, Drégely, Munkács (utóbbi 

működő börtön), másrészt a Zrínyi dala szimmetriatengelyében is ez áll – Szondi és a drégeli 

rom. 
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A Szobránci dal – Zrínyi dala vagy Zrínyi éneke. 

Elemzési szempontok: 

Nemhogy csitulna, újabb vitákat vált ki Kölcsey hazafias ódájának már a puszta címe is. 

Maga a költő Szobránci dalként jegyezte. Szemere Pál jelentette meg Zrínyi dalaként 

1831-ben. Újabban Zrínyi éneke címmel közlik és tárgyalják, mintha az utólag kapott cím 

szerves tartozéka lenne a versnek. 

A Berzsenyi-motívumok köszönnek vissza a vers főtémájában – a régiek, az ősök 

múltjához, dicsőségéhez képest a jelen nemzedékek korcs valósága. Mindhárom páros 

szakasza ezt az ellentétet állítja a középpontba, ennek az ellentétnek a párhuzamában 

figyelhető meg a fokozás, hogy ahhoz a konklúzióhoz juttassa a verset, amit a niklai remete 

prófétai hangon megfogalmazott. Kölcsey súlyos kijelentése, hogy a magyarság névben él, 

hogy más faj állott a kihunyt helyére, lényegében ugyanaz, mint amit a Romlásnak indult 

hajdan erős magyar… kezdetű hazafias óda mond: Oh! más magyar kar mennyköve villogott / 

Atilla véres harcai közt… Más néppel ontott bajnoki vért hazánk / Szerzője, Árpád … Oh! más 

magyarral verte vissza / Nagy Hunyadink Mahomet hatalmát! 

Az elemzés nyomán észrevehetjük a horizontálisan adott látványhoz képest – 

pusztaságban nyúlnak el vidéki – a következő két versszak vertikálisan impresszív 

képalkotásának variációját: magasság és mélység ellentéteként jelenik meg a múlt és a jelen 

szembeállítása, ami az időbeli dimenzió miatt eredetileg lineáris. Ezt a romantikus képet is 

átveszi és a fent-lent metaforával nyomatékosítja a maga Szondi-versében Arany. 

Abban is erős elégtételt lehet érezni a klasszicista Kölcseytől megbántott Berzsenyi 

kiengesztelése végett, ahogy az erkölcsi romlás és a nemzeti érzület pangása közötti szoros 

ok-okozati kapcsolatot vallja. 

Az első kérdés voltaképpeni tárgya: hol van a régiek honszerelme? 

A másodiké: hol van a nemzeti múlt ismerete, a fény, amit a késő századokra vet? 

A fény romantikus értelmű szimbolikája a Drégel című versében is kulcsszerepet kap: 

Puszta vagy, ó kiomolt vér szent helye! néma homály leng / Vad bokor árnyaiban szirteid orma 

felett. / Ah de romod tetején az örök hír égi virága / Csillagi fényében századok óta virúl. 

Ahogy a hazaszeretet kategorikus imperatívusz (a Parainesisben ezt fejtegeti szép 

prózastílusban), s nélküle a haza szépsége természettől vett lelketlen ajándék, naggyá csak fiai 

szent akaratja teheti (Vörösmarty), úgy a történelmi emlékezet lépcső, ami felfelé, a jövőbe 

vezet (Mohács). Ezen lelkület híján a nép csak sokaság, populáció, tenyészet, de nem nemzet. 

Ami horizontálisan (időbelileg) az ősök nyomába lépő, nyomdokait követő (hagyományait 

őrző) nemzedék vérségi-szellemi kontinuitása: Hervadatlan volt szép ifjúsága, / A jelenben 

múlt s jövő virult. (Ne feledjük ezt a metaforát, amikor Petőfi, Babits fájdalmas kérdését 

akarjuk megválaszolni – avagy virág vagy te, hazám ifjúsága?) 

A vertikális tagolást, a társadalmi hierarchia különbségeit a közös nyelv, a közös haza 

és a közös sors egységében látja Kölcsey optimális esetben feloldódni – ezek a vers pozitív 
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eszméi, ezek az elvek jelentik a mértéket, amihez képest a kortársi nemzedékek alulmúlják 

önmagukat: A nemzet önlelkét tapodja. 

A Zrínyi második éneke forrása, ihletője valóban Zrínyi második éneke. Zrínyi 

eposzának második énekére utal – nevezetesen Zrínyi imájára, ami feléje hajlítja az isteni 

akaratot.  

Ezzel szemben Kölcsey fohásza elutasításban részesül. Ez a jelentése az eposzban 

háromszor meghajló kereszttel szemben a Kölcsey-versben kétszer megszólaltatott Istennek. 

A magyarok Istenéhez intézi szavait, aki emlékezteti a költőt, hogy korábban mennyire 

részrehajló volt a magyarok iránt: áldást adék sok magzatot honodnak… Szív és lélek el van 

vesztegetve rátok.  

Éppen ez az, amivel Kölcsey még fel tudja rázni a korát, ha elveszi az identitás alapját 

jelentő eredetmítoszt, amit a Himnuszban oly szívhez szólóan megfogalmazott – Őseinket 

felhozád / Kárpát szent bércére / Általad nyert szép hazát / Bendegúznak vére. 

Ezt jelenti a vers befejezése: Törvényem él. Hazád őrcsillagzatja / Szülötti bűnein 

leszáll;/ Szelíd sugárit többé nem nyugtatja / Az ősz apák sírhalminál. / És más hon áll a négy 

folyam partjára, / Más szózat és más keblű nép; / S szebb arcot ölt e föld kies határa, / Hogy 

kedvre gyúl, ki bájkörébe lép. 

Tudjuk, min ment keresztül Kölcsey 1835 óta – keserűsége felfokozott, de érthető. 

Nem lehet nem észrevenni itt sem a magyarok bűne berzsenyis motívumait:  

Te lásd meg, o Sors, szenvedő hazámat, / Vérkönnyel ázva nyög feléd! / Mert kánya, 

kígyó, féreg egyre támad; / És marja, rágja kebelét – undok vípera-fajzatok / Dúlják fel e várt, 

mely sok ádáz / Ostromot mosolyogva nézett. 

A magyarok bűne a visszavonás, a belső viszály, a meghasonlás.  

12. Kölcsey Ferenc prózai műveiből 

A középiskolás korosztály életéről viszonylag kevés irodalmi művet írtak, de olyan, ami 

egyenesen nekik szól, csak egy van: a Parainesis. Beszédes lehet tehát a diákok számára 

Kölcsey értekező prózája, lelkesítő az idealizmusa, mértékadó a bölcselete. 

A Parainesis a kerettantervben a választható ismeretek címszó alatt szerepel, illetve a 

fejlesztési követelmények tekintetében előírás a „műismereti minimuma: Kölcsey: Hymnus, 

Huszt és még egy lírai mű, egy értekező prózai részlet.” Mindez csak orientálja a szaktanárt, 

de egyáltalán nem határolja be hivatása gyakorlásában, hogy Kölcsey etikai értekezését a szó 

legjobb értelmében közvetítse a diákjainak. 
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A teljesség igénye nélkül csak vázlatosan és példaként jelezzük a feldolgozás lehetséges 

és konkrét irányait: 

 Miért ír erkölcsi intelmeket a költő gyámfia, az unokaöccse részére?  

Éveid száma is egymásután szaporodik, s nemsokára a tapasztalás tekinteteidet oly tárgyakra 

intézendi, miket a gyermekkor boldog szakában még nem ismersz. Túl az atyai ház falain más 

világ nyílik fel, hová midőn lépni fogsz, kedvetlenűl kell majd gyakran szemlélned: miképpen a 

legszentebb nevek vagy megtapodtatnak, vagy álorca gyanánt használtatnak gonosz célokat 

eltakarni. E látomány, jól tudom, kínos fájdalmat okoz keblednek, s annál kínosabbat, mennél 

tisztábban megőrzended szíved érzéseit; de vigyáznod kell, nehogy miatta vagy az emberi nem 

iránt gyűlölettel viseltessél; vagy kísértetbe jőjj az erkölcsiség azon ideálát, mit a bölcsek 

rénynek neveznek vala, hiú képzeménynek tartani. Gondold meg: sohasem volt idő oly 

mostoha, nemzet oly elsüllyedt, hely oly szerencsétlen körűlmények közt, midőn és hol szív nem 

találkozott volna, való rénynek hódoló; sohasem volt, legalább igen ritkán volt ember, ki 

erkölcsi süllyedése legalsó lépcsőjén is, a rény szeretetre méltó voltát, hacsak pillantatokra is, 

hacsak kétségbeesés érzelmeivel is, meg nem ismerte; s mindenekfelett sohasem volt és 

sohasem leszen ember, ki szíve és lelke tisztaságát, üldözés és veszély közt is, ég áldásának 

nem tartotta, ki magát balsorsban is boldogabbnak nem hitte a szerencsében tündöklő 

gonosznál. Nyúgalom és önérzés a jámborság elválhatatlan két sajáta. E kettő által lehetséges 

bal eseteket nemcsak eltűrni, de méltósággal szenvedni; s azokban nemcsak le nem 

alacsonyúlni, de lélekben felemelkedni. E kettő teszen a sorssal küzdésre elég erőssé, erőssé a 

szerencse kísértetei ellen is, és e szerencse minden ragyogványai és biztatásai mit is tehetnének 

a férfiúval, ki a maga emberi érdemét és boldogságát valóbb alapra építni megtanulá? 

 Mi történt az erkölcsi világrenddel, hogy a romantika kényszerül a helyreállítására? 

Az emberben, mint minden állatban, önszeretet nagymértékben lakik; s ez a természetnek 

azon kétértelmű ajándéka, mely aszerént, mint irányoztatik, vagy segédünk lehet minden jóra, 

vagy vezérünk minden gonoszra. Legelső amit e részben tennünk kell: tiszta ismerettel 

választott, s állandóúl megtartandó elv birtokára törekedni. Ennek híjával, ha nem éppen 

gonosz is valaki, de pillantatnyi indúlatok, s az igen sokszor rosszúl értett önszeretet 

mindenkori súgalmai határozzák meg; s majd jót, majd gonoszt cselekszik, és életfolyama e 

kettőnek bizonytalan vegyűlete. Milliomok vannak ilyenek; s az ő szíveikbe gyakran több 

hajlandóságot öntött a természet jót, mint rosszat tenniek; s hibájok csak az, mert nem alapra 

építék életöket, mert nem tűztek magok elébe bizonyos célt, hová minden különböző 

körűlmények közt egyiránt siessenek. Kerüld ez alaptalanságot, mely többnyire erkölcsi 

süllyedés örvényébe visz; s mindenesetre legalább a mindennapi emberkék, a legalantabb járó 

köznép nyomorúlt körére kárhoztat.  
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 Miért ez az első rendszabás a Parainesisben?  

Imádd az istenséget! ez legelső rendszabás Pythagoras aranyverseiben; s úgy hiszem, méltán. 

Semmi sincs, ami az emberi szívet annyira felemelhetné, következőleg az élet mindennapi 

jeleneteiben, s a szenvedélyek és indúlatok örök ostromában hozzáragadt szennytől annyira 

megtisztíthatná: mint az istenség nagy gondolatával foglalatoskodás. Akármerre veted e 

temérdek mindenségben tekinteteidet, mindenfelől egy végetlenűl bölcs, nagy és jó, de 

egyszersmind megfoghatatlan lény jelenségei sugárzanak feléd. A legmesszebb s legközelebb, 

legnagyobb és legparányibb alakban, egyenként és egyetemleg, lehetetlen célra sietést és 

célra jutást, származatban és enyészetben örök fenntartási rendszert nem látnod. És ezen 

egység a milliom különbféleségben; e szakadatlan lánc a legnagyobbtól a legkisebbig; 

ugyanazon anyagok oly végetlenűl változó, oly végetlenűl sokféleképpen alakúló vegyülete, e 

temérdek hatás és visszahatás közt fennálló egyetemi nyúgalom; e képzeletet meghaladó 

terjedtség és szám: oly tekintetek, mik az érző s gondolkodó embert ellenállhatatlanúl magasb 

körbe vonják fel. 

 Mi a második parancsolat? 

Szeretni az emberiséget: ez, minden nemes szívnek elengedhetetlen föltétele. Az emberiség 

egésze nem egyébb számtalan háznépekre oszlott nagy nemzetségnél, melynek mindegyik 

tagja rokonunk, s szeretetünkre és szolgálatainkra egyformán számot tart. Azonban jól 

megértsd! az ember véges állat, hatása csak bizonyos meghatározott körben munkálhat. Azért 

ne hidd, mintha isten bennünket arra alkotott volna, hogy a föld minden gyermekeinek 

egyforma testvérük s a föld minden tartományinak egyforma polgáruk legyünk. A nap 

temérdek égitesteket bevilágít, de a világegyetem minden részeire mégsem hat ki: így az 

ember, ha nagy erőt nyert örökül, s erejének megfelelő állást vőn a sorstól, ezrek, sőt milliomok 

előtt jótékony napként világíthat; de az egész emberi nemre jóltevő behatást gyakorolni, az a 

nagyok legnagyobbikának sem adaték. Sohasem tudtam megérteni: kik azok, kik magokat 

világpolgároknak nevezik? Az emberi tehetség parányi lámpa, mely egyszerre keskeny kört 

tölthet meg fényével; s ha egy helyről másra hurcoltatik, setétséget hagy maga után. Bizonyos 

helyhez kell azért kapcsoltatnunk, hogy azt jótékony világítással állandóúl boldogíthassuk. 

Minden, ami szerfeletti sok részre osztatik, önkicsinységében enyészik el. Így a szeretet. Hol az 

ember, ki magát a föld minden országainak szentelni akarván, forró szenvedelmet 

hordozhatna irántok keblében? Leonidás csak egy Spártáért, Regulus csak egy Rómáért, Zrínyi 

csak egy Magyarországért halhatott meg. Nem kell erre hosszú bizonyítás; tekints szívedbe, s 

ott leled a természettől vett tudományt, mely szerelmedet egy háznéphez s ennek körén túl 

egy hazához láncolja.  

Szeresd a hazát! ...  
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13. Vörösmarty Mihály pályája 

A ráhangoló feladattal sokféleképpen bánhat a szaktanár: a felvezető gondolatmenete – a 

nemesi származású literátus, a felekezeti különbségek meghatározó volta a személyes 

kapcsolatokban – többféle irányba is vezetheti a beszélgetést.  

A főszöveg két bekezdése – Vörösmarty pályakezdése és A romantikus költő – 

ugyanannak a töretlen irodalmi pályának két szakaszával foglalkozik. A költői karrier kezdete 

mindig érdekes és fontos lehet – kiváltképp akkor, ha a lírai alany civilben voltaképp szegény, 

napi egzisztenciális gondokkal küzd. Szerencsés lehet Vörösmarty indulását összevetni a 

számkivetett Csokonaiéval, bár nem ugyanaz a nemzedék, nem ugyanaz a korszak. A másik 

bekezdés arra inti az olvasóját, hogy Vörösmarty az első olyan – jelentékeny – magyar költő, 

akinek életműve a kezdetektől a végéig a nagyromantika stíluseszménye jegyében fogant. 

Egyrészt lehet a preromantika stílusirányzataira, a klasszicizmusra gondolni 1820 előtt, illetve 

a népiességre 1845 után, Petőfi és Arany esetében.  

Ha mármost az lenne a feladat, hogy mi az a hat-hét fontos adat, esemény, ami 

Vörösmarty pályáját fémjelzi, akkor az alábbiakból lehetne azokat kiválasztani: 

 1817-től kezdve fordul az érdeklődése komolyan az irodalom felé, Kisfaludy Károly 

drámái hatására;  

 1825-ben országos sikert arat a Zalán futása c. eposzával, amit rég vár a magyar 

irodalom közönsége; 

 1828-ban szerkesztője lesz a Tudományos Gyűjtemény irodalmi kiadványainak, 

álláshoz jut; 

 1830-ban az alakuló Tudományos (és művészeti) Akadémia alapító tagja; 

 1833-ra készíti el Toldy Ferenccel a magyar helyesírás első akadémiai szabályzatát; 

 1833-ban írja meg a Szép Ilonka c. művét – ami még mindig a Perczel Etelka iránti 

szerelem nyomait őrzi;  

 1836-ban alapítója a Kisfaludy Társaságnak, lényegében ettől kezdve ő az irodalmi 

vezér; 

 1837-ben az Árpád ébredése c. művével nyílik meg a Pesti Magyar Színház, a 

későbbi Nemzeti; 

 1839-ben az Akadémia jelölése után azonos című versét a németek beválogatják a 

Gutenberg-albumba;  

 1843-ban a Nemzeti pályázatot ír ki a Szózat megzenésítésére, amit Egressy Gábor 

műve nyer meg; 

 1844-ben az Ellenzéki Kör támogatását megszerezve kiadja Petőfi népies verseit; 

 1848-ban az Ellenzéki Kör – javaslatára – elfogadja a 12 pontot; 

 1848-49-ben képviselő, tisztséget vállal Kossuth Honvédelmi Bizottmánya 

támogatójaként; 

 1849-ben Haynau lemondása előtt váratlanul kegyelmet kap, pörét felfüggesztik, 

retorzió nem éri; 
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 1855-ben lélekben-testben összetörve fejezi be az életét – utolsó útjára húszezres 

néma tömeg kíséri. 

Termékeny beszélgetés, akár vita bontakozhat ki a fenti feladatból, ami nem 

egyszerűen csak kiválasztás – bár annak statisztikai szórása akár diagnosztikus értékelésre is 

lehetőséget nyújt a szaktanár számára –, hanem indoklás, amiben így vagy úgy megjelennek a 

történeti, irodalomtörténeti ismeretek mélységét vagy éppen hiányát mutató érvek. Ennek is 

lehet pozitív hozadéka. 

A döntéssel a diák motiváltabb lesz a kiválasztott adatok elsajátítása tekintetében. 

14. Szózat 

A Szózat és a Himnusz összehasonlításának van alárendelve a következő két lecke szerkezete: 

a lényeges eltérések nyomatékkal jelennek meg már az első Szózat-fejezet felvezetőjében, az 

ehhez tartozó szövegelemzési feladatok szinte mindegyike a két nemzeti himnusz 

összehasonlítását célozza. A második tanegységben a beidézett szaktudományos fejtegetések 

ezt a szemléletet erősítik, és mintegy megkoronázza az összehasonlítást az ugyanezen lecke 

hangsúlyos tartalmaként megjelenített táblázat, ami rendszerezi a két lírai költemény 

eltérését. 

Már a legelső mondatok tételszerűen állítják – majd a tankönyv a tekintélyes 

irodalomtörténészt idézve a következő leckében ezt ideológiailag értelmezi is – „Vörösmarty 

Szózatát Kölcsey Hymnusához kapcsolva, szinte annak párverseként tartja számon az utókor. 

Pedig nagyon sokban különbözik a két vers! Már az első sorokból kiderül például, hogy míg a 

Hymnus Istent, addig a Szózat előbb a magyar embert szólítja meg, azután a 

megszemélyesített szabadságot, majd a népek közösségét.” 

A Keletkezési körülmények c. bekezdés felvázolja a konkrét történelmi korszakot, az 

első nagy reformországgyűlés erőszakos berekesztését, ami kiváltja a kortársak legjobbjaiból 

a reményvesztettség érzetét – Kölcsey hasonlóképp tragikus módon láttatja ezt a Zrínyi 

második éneke c. versében. Vörösmarty eredetisége abban ragadható meg, hogy ezzel 

szemben a nemzeti letargia és kilátástalanság lelki legyőzéseként fogalmazza meg a 

rendületlenül parancsát. Ugyanezt teszi majd később is – Mi dolgunk a világon? küzdeni / erőnk 

szerint a legnemesbekért. / Előttünk egy nemzetnek sorsa áll. / Ha azt kivíttuk a mély 

sülyedésből…  

Prófétai módon fogalmazza meg a rendíthetetlen hazaszeretet és a hazához való hűség 

kategorikus imperatívuszait – akár Kölcsey a Parainesisben: Kinek szívében a haza nem él, az 

száműzöttnek tekintheti magát mindenhol; s lelkében üresség van, mit semmi tárgy, semmi 

érzet be nem tölt. 

Keretes szerkesztés. Az első és az utolsó két versszak azt a kettős parancsot fogalmazza 

meg – Hazádnak rendületlenül légy híve! Itt élned, halnod kell! –, amit a köztes szakaszokban 

a költő érvekkel támaszt alá. Ez a retorikus szerkezet lényege, ezért szózat.  
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A herderi jóslat. A tankönyv idézi az ominózus mondatot, aminek sötét perspektívájára 

a magyar irodalom egy teljes korszaka reagált, megdöbbenve a lehetséges végkifejlettől – azt 

a drámai igazságot fogalmazza meg 1791-ben, hogy a magyarság idegen az indoeurópai nyelvű 

népek között, és a nem magyar többségű országlakosok néhány évtizeden belül 

túlszaporodják. Ez a herderi vég, a nemzethalál romantikus felfogása készteti a magyarságot 

arra, hogy a reformkorban erejét összeszedje, megmutassa, s a romantika magyar irodalma 

egészében ezt a célt szolgálja. Kölcsey így beszél erről a Nemzeti hagyományok c. esszéjében: 

Nemzetek, valamint egyes emberek, vagynak másoknál lelkesebbek, s mennél lelkesebb 

valamely nemzet, annál több, annál merészebb próbákban fejti ki erejének érzelmét. Az ily 

nemzet a maga körének keskenységét megszélesíti, idegen népekre befolyást szerez magának 

tettek által, hatalmas öszveérésekbe jön, hadat visz és fogad, s most nyomva majd nyomatva, 

most támadási majd oltalmi küzdésben veszély és dicsőség, pusztítás és önáldozat 

viszontagságai közt tünteti fel magának a hősi kort. 

Ha a Szózat kései válasz a herderi jósszavakra, akkor abban az értelemben az, hogy a 

reformkor végét vizionálva annak, ti. a nemzethalál elhárításának lehetőségét elvesztve 

értelmezi. Ebben az értelemben persze értelmezhető az átoksúly a herderi szavakra való 

utalásként, de mindenekelőtt a nagyszerű halál víziója: Vagy jőni fog, ha jőni kell, / A nagyszerű 

halál, / Hol a temetkezés fölött / Egy ország vérben áll. / S a sírt, hol nemzet sűlyed el / népek 

veszik körül… 

Mintha A walesi bárdokat hallanók, a lázadt ember vad keserveit: Levágva népünk 

ezrei, / Halomba, mint kereszt… 

15. A Szózat értelmezéseiből 

A/ Szerkezet – szemelvény Kovács Gábor Dénestől (kortárs rendező) 

Az elemzésből ki lehet emelni a hetedik versszak értelmezését – „Világméretű, a 

magyarság sorsát eldönteni hivatott ítélőszék sejlik fel, s a két várható ítélet érvelő előadása 

nyer teret a következő öt strófában.” Ez a tragikus: a magyarság sorsát eldönteni magát 

hivatva érző nagyvilág mint ítélőszék! 

B/ A nemzetköziség tudata – részlet Tóth Dezsőtől, a kádári korszak Vörösmarty-

monográfusától 

„A Szózat a magyar múltat már az egész emberi történelem részének, 

kibontakozásához való hozzájárulásnak tekinti: a meghozott ezredévi szenvedés nyomán, az 

élethez való történelmi jog nyomán ezért fordulhat immár »bátran« a magyar a nagyvilághoz. 

A Szózat ebben jelent nagy fordulatot a magyar hazafias lírában: a magyar tagja lett a népek 

hazájának is. A Szózat […] a nemzeti múlt erőforrása mellé odaállította a szabad világ 

kiérdemelt szolidaritásának erkölcsi erőforrását is.” 

Alapvetően ez az az értelmezés, ami szembeállítja a nemzetköziség vélt gondolatával 

a Szózatot és – a fentiekből következően, az ideológiailag bírált – nacionalizmust a 

Himnuszban. 
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C/ Szörényi László irodalomtörténész elemzéséből 

„Az óda közösségi érvényű alkotás, a transzcendens elemet helyettesítő tényező a 

népek hazája, nagyvilág. A megszólításban az a liberális felfogás tükröződik, mely szerint az 

ország problémáit csak európai összefüggésben lehet megoldani.” A mondatot átgondolva 

Kölcsey Himnuszában a transzcendens erő és a liberális felfogás áll szemben egymással. 

D/ Jobb kor vagy pusztulás? – Szegedy-Maszák Mihály, a ’78-as reform-irodalomtankönyv 

szerzője 

Újabb toposz a Szózat hivatalos értelmezésében, a 8–12. versszakokra nézve: „Tizenkét 

sor jövendöl nemzeti aranykort [8–10.], nyolc [11–12.] nemzethalált. Nem pusztán a sorrend 

okozza, hogy különös hangsúly tevődik ez utóbbi lehetőségre, hanem az is, hogy a »jobb kor« 

lehetőségével foglalkozó szakaszok közül az első kettő tagadólagos.”  

E/ Szempontok a Hymnus és a Szózat összehasonlításához (a tankönyv saját modellje) 

1. Keletkezés, történelmi háttér tekintetében a könyv különbséget vél felfedezni: az 

egyik a reformkor kezdetén íródik, nem is remélve változást, a Szózat a remény és a 

bizonytalanság mezsgyéjén – mondja.  

2. Előképek címszó alatt a korábbiakban már felbukkant gondolatra lelhetünk: 

Vörösmarty a világ ítéletét kéri.  

Kimaradt az összehasonlító táblázatból néhány fontos eltérés – ezek közül a 

legjelentősebb, hogy Vörösmarty nemzete, a kortárs nem silány és korcs a dicső elődökhöz 

képest, hanem ép, van tartása, a magyar virtus romlatlan. Él a magyar, áll Buda még… 

Összegezve a Szózat értelmezési problémáit, hadd idézzük ide Márait, a Halotti beszéd 

Vörösmartyra vonatkozó sorait – mint ami maga is világossá teszi, hogy mennyire van hely a 

nagyvilágon e kívül, és hogy is kell érteni a 8–9. versszak tagadólagosságát: 

A gyereknek Toldi-t olvasod és azt feleli, oké / A pap már spanyolul morogja koporsónk 

felett: / „A halál gyötrelmei körülvettek engemet” / Az ohioi bányában megbicsaklik kezed / A 

csákány koppan és lehull nevedről az ékezet / A tyrrheni tenger zúgni kezd s hallod Babits 

szavát / Krúdy hárfája zengi át az ausztrál éjszakát / Még szólnak és üzennek ők, mély 

szellemhangokon / A tested is emlékezik, mint távoli rokon / Még felkiáltsz: „Az nem lehet, 

hogy oly szent akarat ...” / De már tudod: igen, lehet […] 

Mi volt egy nép? Mi ezer év? Költészet és zene?/ Arany szava?... Rippli színe? Bartók 

vad szelleme? / „Az nem lehet, hogy annyi szív ...” / Maradj nyugodt. Lehet. / Nagyhatalmak 

cserélnek majd hosszú jegyzékeket… 

  



FI -  50 102 090 1/1  I ro da lom 9 .  |  F I -  50 102 100 1/1  I ro da lom 1 0.  –  Ta ná r i  k éz i kön y v  

 139 

16. Vörösmarty Mihály gondolati költészete 

Ebben a leckében két verset kapcsol össze a tankönyv azon okból, hogy mindkettő tárgya a 

könyv.  

A Guttenberg-albumba c. alkalmi vers a könyvnyomtatás feltalálásának 400. 

évfordulójára kiadott páneurópai antológiába készült 1839-ben – hazánkat az Akadémia 

jelölése révén Vörösmarty képviseli. 

A Gondolatok a könyvtárban c. filozofikus-bölcseleti művet is egy alkalom ihleti: 1844-

ben Toldy Ferenc, a titkár meghívja régi barátját, a költőt az Akadémia könyvtárának 

megtekintésére, amelyet a gr. Batthyány és a Teleki család adományából gyűjtött a pesti 

egyetem számára, s aminek első igazgatója is lett. 

Mindkét vers alkalom a költő számára ugyanannak a gyötrő kérdésnek a 

végiggondolására, amit a nagyobb bölcseleti mű – nyilván az alkalmi jellegtől elszakadva, az 

értő magyar füleknek szánva, s nem gyenge német fordításban – a nagyvilágnak romantikus 

módon tesz fel: Ment-e a könyvek által a világ elébb? 

Az albumba szánt vers – némiképp tiszteletben tartva az almanach-líra korlátait – a 

bonyolult körmondatával fárasztja olvasóját, hogy ne tűnjék ki annyira világosan a verse 

ünneprontó jellege: hisz ennek a válasza implicite ugyanaz, mint a nagyobb, a későbbi 

testvérversé. 

Ezek a feltételek, mint (1) a kitörő napfény nem teremt áltudományt, (2) ha baromból 

s ördögből a népzsaroló dús / S a nyomorú pórnép emberiségre javul, (3) és áldozni tudó szív 

nemesíti az észt, rendre a romantika értékei, eszményei, látásmódja. Csak egy-egy példa: 

1. Korunk sok ismeretet kíván, s ez jó oldalai közé tartozik; de sok ismeret után 

kapkodás könnyen oda viszen, hogy címmel és színnel elégedjünk meg; s e hibára hajlás a kor 

rossz oldalai közt talán legrosszabb. (Parainesis) 

2. Hadd hozzuk fel példának Petőfi egy-egy művét, a népzsaroló dúsra A magyar nemes 

c. szatíráját, a nyomorú pórnépre A kutyák dala c. versét, amire talán a legpontosabban Ady 

kifejezése illik, piszkos szolgaének. Ugyanott a gőgös grófi szó a népzsaroló dús szinonimája is 

lehet (A Tűz márciusa). 

3. Az ész és a nemes szív ellentétére nem találunk jobb példát Madách falanszterénél. 

„E vers alig két évvel később, ám jóval kedvezőbb történelmi körülmények között 

keletkezett, mint a Szózat. A foglyok kiszabadultak, az új országgyűlés új reményekre adott 

okot. Ez érződik is a versen: jövőképének megrajzolásában az optimizmus uralkodik. Ha 

feltételesen is, de a zárlatban az egész emberiség egy közösséggé épül, és a sokféle emberi 

hangból az »igazság« szó áll össze” – zárja le a gondolatmenetet a főszöveg. 

Ennek a bölcseleti ódának a feldolgozásához a tanári kézikönyv az alábbi 

szempontokkal járul hozzá: 

 a vers indítása a dantei toposz romantikus átértelmezése, eredeti alkalmazása a 

könyvtárra; 
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 a versben a romantikus művész beszél a felvilágosult tudóshoz, mintha Rousseau 

szólalna meg; 

 a nemzet kategóriája rögtön a vers kezdetén kulcshelyzetben jelenik meg; 

 a vers bűnkatalógus – az állatember romantikus kifejezés, neologizmus; 

 a könyvek – mintha a polcokon futna végig a költő tekintete – tárgyuk szerint 

sorakoznak; 

 „világ és vakság egy hitvány lapon” – a szentencia csak pillanatra állítja meg a 

piktúra képsorozatát; 

 az ellentétes fogalmak nemcsak párba, hanem négyes alakzatokba is 

elrendeződnek – variációk; 

 Országok rongya! könyvtár a neved – ezt az alapmetaforát késleltette és variálta 

gazdagon a versbeszéd; 

 az alapmetafora után azonnal a főkérdés: Ment-e a könyvek által a világ elébb? 

 ironikus válasz: az igen – a többség miatt – nemet jelent; de ki a többség, a nagyobb 

rész, a milliók? 

 Mi szakad fel a rongyos ember bőszült kebeléből? Mit jelent a hír nemzete? 

 Mit akar a költő ledönteni és kivel? Kivel azonosul? Kivel érez szolidaritást? 

 Mi égne a máglya üszkén? Miért vonja vissza a költő a kétségbeesett felkiáltást? 

 Milyen értékek jelennek meg a másik oldalon: századok, tapasztalás, önfeláldozás, 

enthuziazmus? 

 Kiket nevez a vers rongykereskedőknek? Milyen összetett költői kép ez? 

 Milyen erkölcsi elvre utal a jók a rossz miatt méltánytalansága? Milyen értékrend 

szólal meg benne? 

 A fényes elmék és a sár fiai értelmezhető-e az elit és a tömeg szembeállításaként? 

 Mit lehet érteni a teremtés ősi jogai kifejezés alatt? Miért illet ez meg minden 

embert? 

 Milyen konkrét jelentése van az isten képét szijjal ostorozzák metaforikus 

kifejezésnek? 

 Honnan jön az erő a fordulathoz: És mégis – mégis fáradozni kell? 

 Mit érthet Vörösmarty az új irány, az új szellem alatt? Mit jelent a nyers faj? 

 Mit jelent a testvériség nagy gondolata? Mennyiben a francia forradalom hármas 

jelszavának egyike? 

 Rakjuk le, hangyaszorgalommal, amit / Agyunk az ihlett órákban teremt – kihez 

szól az óda? 

 Mit kell érteni a szétszórt nemzetek bábeli mítosza alatt? 

 Mit jelent a körforgás? Milyen világlátás próbálja elfogadni, hogy nincs haladás, 

csak küzdelem? 

 Honnan lehet ismerős az emberiség és a nemzet sorrendisége? A Parainesisből? 
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17. A merengőhöz 

Elemzést segítő szempontok: 

„Már az első mondat »Hová merült el szép szemed világa?« a tanító célú költemények 

kérdés-felelet szerkezetébe lendíti át a lírai versbeszédet … A kérdéseket állítás, érvelés vagy 

magyarázat, majd szentenciaszerű következtetés követi … A vers központi része általános 

életigazságokat érvényesít, bölcseleti és tapasztalati érvekre, erkölcsi igazságokra hivatkozik.” 

– világítja meg a tankönyv a vers nyomán felmerülő legfontosabb gondolatokat.  

Hozzátartozik a tankönyvi értelmezéshez az a kitétel is, ami a témakör 

összefoglalásában a versre vonatkozik: „[…] A merengőhöz című filozofikus szerelmi 

költemény már megkérdőjelezi az egyetemes érvényű cselekvés értelmét.” 

A lecke összehasonlító szövegalkotási feladata is értelmezi a verset: „A merengőhöz 

kulcsgondolatát – el kell fogadnunk életünk töredékességét – a költői nyelv ereje emeli igazán 

magasra, és e nélkül talán nem is sorolnánk a verset a legnagyobb Vörösmarty-művek közé.” 

 

Játsszunk el azzal a gondolattal, hogy a Laurának ajánlott verset párhuzamba állítjuk a 

Szép Ilonkával – ami ugyancsak megtalálható a szöveggyűjteményben! Nézzük meg, mit 

nyerünk ezzel az összevetéssel! 

Mindenekelőtt Vörösmarty szerelmi költészete, pontosabban a szerelem témája a 

költészetében életrajzi, pályaképi értelemben megkapja a maga szerves előképét, amihez 

képest értelmezhető a költői téma kezelése, a lírai hangütés változása. A két vers keletkezése 

közt majd tíz év van. 

De mindenekelőtt világosabbá válik A merengőhöz c. vers: mind a csalódás, mind az 

ábrándozás, a boldogság lepke-kergetése és elszalasztása – ezt természetszerűleg a Csongor 

és Tünde is érinti – mint fő téma: a vágyak fölötti önuralom visszaszerzése kontúrosabban 

értelmezhető a Szép Ilonka után. 

Harmadrészt határozottabb arcélt kap Laura, aki a hozzá írt versben nem főszereplő, 

viszont a róla elnevezett románcban – balladában – tragikus hősnő, s akinek finom rajza, 

lényének liliom-szépsége önmagában magyarázat a nem viszonzott szerelem miatti 

múlhatatlan vágyakozásra, sóvárgásra. 

Játsszunk el azzal a gondolattal, hogy Szép Ilonka, visszatérve nagyapjával Budáról, a 

székesfővárosból, nem hal bele a szerelmi csalódásába! Hanem kis idő múlva találkozik egy 

idősebb férfival, aki neki gyámolítója, nagyapjának gondozója lesz, s aki visszaszerzi – mint 

Orpheusz az Alvilágból az ő Eurüdikéjét – az örömnek, a virágnyílásnak, a világnak, a családi 

boldogságnak.  

Ennek a korosabb (43 éves) férfinak a monológjaként olvassuk a verset! 

Rögtön nyerünk egy epikai értelemben is konkrétabb vershelyzetet. 

Laura csalódása, a múlt setét virága rögtön olyan, amiről a költő hitelesen szól, hisz ez 

az ő szerelmi érzelmi kudarca. Tudjuk, mióta táplált forró érzelmeket Perczel Adél, Etelka iránt. 
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A Szép Ilonka – amiben ez a csalódás megjelenik, s amiben a költő valójában Szép 

Ilonka, a vesztes – korlátozottan adott lehetőséget a költőnek, hogy ennek a csalódásnak a 

megértését, az érzelmi szolidaritást kifejezze. Mint az ősz Peterdi szólhatott a bájos unokához 

– visszatérve a kínos budai útról –, akiben küzdelmes élete utolsó kapaszkodóját remélhette, 

szavaiban tehát van egy kis önzés. Most ez az empátia szól a versből. 

Persze Vörösmarty monológjában is van önzés: minden szerelemben van, ami 

beteljesedni vágyik, a vágyban pedig csak az van. Ez Szép Ilonka tragédiája. A vadászról 

nemcsak az derült ki, hogy maga a király, s ezért köreiben, Mátyás udvarában nincs hely a 

tisztességes Szép Ilonka számára (hogy ágyasa legyen – arról pedig álmodozzon a vadász), 

hanem az is, hogy akinek rabja lett, az érdemtelen rá. Ezt az olvasó a vadász első szavából 

kihallhatja. De ez nem vigasz. A fiatal férfi, a vadász, a felajzott íj, az erdő nagy kerítő: Szép 

Ilonka nem tudja nem érezni ennek a fellobbanó szerelemnek az elemi erejét. 

De lehet, mindig lehet a történetnek egy olyan kifutása, ami nem tragikus: az idő – ha 

bírnak hőseink várni – nagy gyógyító.  

Egy biztos: ehhez az újrakezdéshez nagy lélek kell – könnyebb a wertheri út, eldobni az 

életet.  

Kell hozzá az élet valós értékeinek megbecsülése, a mértéktartás – a csapongó vágyak 

korlátozása. 

Erről beszél Laurának a költő: Ki szívben jó, ki lélekben nemes volt, / Ki életszomját el 

nem égeté, / Kit gőg, mohó vágy s fény el nem varázsolt, / Földön honát csak olyan lelheté. / 

Ne nézz, ne nézz hát vágyaid távolába: / Egész világ nem a mi birtokunk… 

Ha van igazság Keats híres kijelentésében – a szép igaz, és az igaz szép –, akkor ez 

biztosan illik A merengő soraira: A bírhatót ne add el álompénzen, / Melyet kezedbe hasztalan 

szorítsz: / Várt üdvöd kincse bánat ára lészen, / Ha kart hízelgő ábrándokra nyitsz. 

Szép: olyan metaforikus bravúr, amire kevesen képesek a magyar nyelv zsenijei közül 

is – a birtoklás, a vásár, a pénz, kincs, ár fogalmi körét egyesíti a virtuális és a valós, az álom, a 

vágy, az ábránd, illetve a bírható, a kézzelfogható ellentétét kifejezendő. Sőt a túlvilági (üdv) 

és az evilági (boldogság) szembeállításán is túlemelkedik, mint ahogy túllép a festett egekbe 

nézés passzivitásán az ölelő kar metonímiájával. Hogy ti. odaadja magát annak, aki csak kéjt 

kerget szórakozva, csak a saját vágyait éli ki. 

Igaz. Ne feledjük, Vörösmarty kettős értelemben is igazságra van ítélve Laurával való 

szerelmi kapcsolatában: nem elég fiatal már ahhoz, hogy szerelmi hazugságokkal, elegáns 

bókokkal szédítse a naiv lány fejét, de ugyanakkor ennek az ellenkezője is igaz, mit sem ér a 

megélt idő, az életbölcsesség, a gondolati magaslata mondandójának, ha nem tud az ifjú hölgy 

szépérzékére hatni. 
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18. Vörösmarty Mihály rapszódiáiból 

A lírai életmű logikáján haladva, a tankönyv a rapszódia műfajából választ kettőt, Az emberek 

és A vén cigány c. költeményeket – az Előszót rakva a pálya csúcsára, s azt külön, az utolsó lírai 

fejezetben taglalja.  

Az emberek c. történelembölcseleti-gondolati mű értelmezése egyetlen mozzanaton 

múlik: világos-e a konkrét történelmi háttér, a galíciai véres példa? 

A galíciai események nagyjából úgy foglalhatók össze, ahogy Lukácsy Sándor teszi a 

versről írt tanulmányában: „1846. február közepén Krakkóban, mely akkor még szabad város 

volt, lengyel hazafiak felkelést szerveztek. Okulva az 1830. évi szabadságharc hibájából, 

szabadságot ígértek a jobbágyságnak, kihirdették a feudális szolgáltatások eltörlését, 

összekapcsolták a nemzeti függetlenség ügyét a társadalmi igazságtevéssel. […] A mozgalom 

azonban véres kudarcba fúlt. Galícia lengyel és ukrán jobbágyai földesuraik ellen fordultak, 

mészárlás folyt, a parasztok szekérszám szállították a hullákat az osztrák hatóságoknak. Bár 

Vörösmarty mondata az ész és rosszakarat „istentelen frigy”-éről pontos, alkalmasint nem is 

nagyon kellett bujtogatni a parasztokat, elég volt szabad utat engedni hosszú idő óta felgyűlt 

indulataiknak. Ész és rosszakarat közös műve volt az is, hogy a bécsi kormány és sajtója 

»communisticai eszmék«-kel vádolta a lengyel nemzeti felkelőket, éppen a 

jobbágyfelszabadítás terve ürügyén. 

Az esemény hatalmas magyar visszhangját motiválta a nem magyar többségű 

jobbágyságnak, a nemzetiségeknek (szerbeknek, románoknak) a politikai manipulálása Bécs 

részéről – ami nem 1848-ban kezdődött el.” 

Hasonlóképpen fontos, de nem ennyire kardinális kérdés az emberfaj sárkányfog 

vetemény szentencia antik mitológiai hátterének kifejtése. A görög mítosz szerint Kadmosz, a 

boiótiai Théba alapítója az istenek tanácsára elvetette a földbe annak a sárlánynak a fogait, 

amit legyőzött. Ezekből keltek ki óriás termetű emberek, akik viszont egymást gyilkolták le. 

Persze a testvérgyűlölési átok Vörösmarty versében nyilván Káinra utal – amint majd A vén 

cigányban is –, de Kadmosz családjában is bőven ismétlődik: kezdve azzal, hogy unokáját saját 

anyja gyilkoltatja le, Labdakosz fiát, Laioszt Oidipusz veri agyon a hármas út vidékén, Eteoklész 

és Polineikész pedig egymás kezétől esnek el Théba falai előtt. 

A vén cigány  

A vers értelmezéséhez érdemes számba venni az 1846 után történt eseményeket. 

Kitört a forradalom, a liberális nemesség eltörölte a jobbágyságot, Bécs ellenünk lázította a 

katonai határőrvidékek korábban privilegizált nemzetiségeit, a horvátokat Pest ellen küldte, a 

mócokat felfegyverezte és rászabadította Erdély civil lakosságára, de még így is alulmaradni 

látszott, ezért behívta a cári sereget.  

A vers nehéz értelmezéséhez hozzájárul, hogy egyre kevesebbet ismerünk 

Vörösmartytól. 
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Pl. a Keserű pohár c. bordalát, vagy a Liszt Ferenchez írt hazafias ódáját alig néhányan 

olvasták. Pedig egy költő nyelvét, motívumrendszerét saját költeményei nyomán lehet a 

legkönnyebben és a legjobban megérteni, követni.  

Ha mármost a Keserű pohár c. versét idevesszük, akkor mindenekelőtt a refrén és 

annak fordulata lehet irányadó. Ezt egy összehasonlítás során ki lehet fejteni. Nem beszélve a 

bánat és a bor szinergiájáról, ami A vén cigány alapmotívuma is. A csalódássorozat romantikus 

kiteljesedése pedig lelki fordulatba torkollik: a lesz még egyszer ünnep a világon! reménye 

fejezi be a verset: S ha bánat és a bor / Agyadban frígyre lép, / S lassanként földerűl / Az 

életpuszta kép, / Gondolj merészet és nagyot, / És tedd rá éltedet: / Nincs veszve bármi sors 

alatt / Ki el nem csüggedett. / Gondold meg és igyál: / Örökké a világ sem áll; / De amig áll, és 

amig él, Ront vagy javít, de nem henyél. 

Vörösmarty Liszt Ferenchez írt ódája pedig abból a szempontból is az értelmezés kulcsa 

lehet: hogy a költő a zenészhez szól, akár abban az értelemben is, hogy a putrisori roma 

muzsikus művészi rangban ugyanott állhat a romantikus művész (zenész) zseni-felfogásában, 

mint a hirhedett zenésze a világnak.  

S amit a verse kezdetén szinte számon kér Liszttől, azt a kései verse motívumaiban is 

fel lehet lelni, hisz önmagára vonatkozik: Van-e hangod e beteg hazának / A velőket rázó 

húrokon? / Van-e hangod, szív háborgatója, / Van-e hangod, bánat altatója?  

Hasonló módon lehet faggatni az ódát a továbbiakban is a rapszódia megértése végett. 

Teljesen nyilvánvaló, hogy a Guttenberg-albumtól kezdve a Gondolatok a könyvtárban, 

Az emberek, Az Előszó, s legvégül A vén cigány rapszodikus csapongás a filantrópia és a 

mizantrópia végletei közt.  

Ami az emberiséget illeti. A magyarság iránti elkötelezettsége a bölcsővel kezdődött és 

tartott a sírig. 

19. Előszó 

A tanári kézikönyvben egyetlen problémakör középpontba állítására van lehetőség: 

Mi a legmaradandóbb értéke Vörösmarty utolsó nagy versei egyikének? 

A szabadságharc leverése utáni nemzeti viszonyok és állapotok költői rajza?  

A vers időszembesítő jellege mint a főtéma és a tankönyvben öt idősíkként 

meghatározott korszakok más-más művészi stílusú expressziója?  

Vagy talán Vörösmarty internacionálisnak mondott látásmódja? Ami kiemeli a 

kortársai közül – ahogy az a Szózat elemzésében többször ismétlődve explicit megjelenik, a 

Gondolatok a könyvtárban c. bölcseleti vers zárlatában a kritika tárgya és magyarázó elve, A 

vén cigány c. rapszódiában pedig expressis verbis hangzik fel mint vezérszólam. Az Előszó Zárlat 

c. bekezdése mintha ugyanezt a vezérdallamot variálná: „A korábban megismert Vörösmarty-

verseknél kisebb történelmi lépték nem csökkenti az események jelentőségét. Ellenkezőleg: a 

monumentális képi világ elszakad a magyar történelemből, a közelmúlt eseményei egyetemes 

érvényt kapnak.” 
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Elemzési szempontként próbálkozzunk azzal is, hogy az Előszóban a költő önmagát 

szembesíti mindazzal, amit korábban írt! Ezért a címe. Egyáltalán ezért szól a művei 

olvasóihoz. Akik éppúgy a tragikus viszonyok, a drámai végkifejlet, a szabadságharc 

elfojtásának a túlélői, mint maga a költő. Ha van értelme az összehasonlításnak, akkor az 

éppen az ekkortájt írt Szondi két apródjával való összevetés, hiszen abból is a túlélők, az 

apródok léthelyzete világlik ki, s abból lesz ballada. 

A versbeszéd úgy indul, mint egy prológus: Midőn ezt írtam… Teljességgel irreleváns, 

hogy a korábban írt művei konkrétan a Három rege, Az áldozat c. dráma vagy a verseinek a 

tervezett gyűjteményes kiadása – a lényeg a költői szándék, hiszen elengedhetetlenül 

fontosnak tartja, hogy szóljon az olvasónak az eltelt idő történéseiről. Ehhez használja fel képi 

keretül az évszakok törvényszerű visszatérését, s egyáltalán a váltakozásukat látszólag 

ugyanazon elv, a körforgás pokoli malomkereke szerint. (A vén cigány eredeti kéziratában ma 

is ez a sor olvasható: Mi zuhog, mint malom a pokolban.) 

Az évszakok inkább az ellentét kedvéért állnak a képi szerkesztés középpontjában. A 

legfontosabb a múlt és a jelen, a tavasz és a tél szembeállítása, s valóban a következő tavasz, 

az a jövő, s az is szemben áll a korábbi tavasszal. Aminek magvetését a jég verte – odalett az 

emberek vetése. Ezért van a kezdő tavaszi képben túlrészletezve a szántóvető ember 

bizakodása. Bizony allegorikus kép ez a javából, a reformkor bizakodása, az az utópia, ami a 

Gondolatok a könyvtárban c. versben is áll: Egy újabb szellem kezd felküzdeni, / Egy új irány 

tör át a lelkeken: / A nyers fajokba tisztább érzeményt / S gyümölcsözőbb eszméket oltani, / 

Hogy végre egymást szívben átkarolják, / S uralkodjék igazság, szeretet. / Hogy a legalsó pór 

is kunyhajában / Mondhassa bizton: nem vagyok magam! / Testvérim vannak, számos 

milliók… 

Vannak értelmezések, amelyek blaszfémikusnak, istenkáromlónak tartják az Előszó 

azon képsorozatát, ami az Isten hirtelen megőszülését váltja ki (ebben az esetben sem lehet 

az ősz és a tél évszakokat egy és ugyanazon azonosítottra vonatkoztatni), mondván, hogy a 

borzasztó mű, az állatember, Isten tökéletlen teremtménye. De hisz akkor a szent szózatra 

vonatkozó sorok is azok, blaszfémikusak! Öröm – s reménytől reszketett a lég, / Megszülni 

vágyván a szent szózatot, / Mely által a világot mint egy új, egy / Dicsőbb teremtés hangján 

üdvözölje. 

Értelmezhetjük-e ezt a „szent szózatot” igazságnak? Nemcsak Vörösmartynak a 

könyvtárban írt gondolati műve, hanem az ugyanazon tőről fakadt alkalmi verse, A 

Guttenberg-albumba c. költeménye értelmében: Majd ha tanácsot tart a föld népsége 

magával / És eget ostromló hangokon összekiált, / S a zajból egy szó válik ki dörögve: 

„igazság!”/ S e rég várt követét végre leküldi az ég…   

Lehetséges, hogy a két utolsó vers kölcsönösen értelmezi egymást? Ki dörömböl az ég 

boltozatján, / Mi zokog, mint malom a pokolban, / Hulló angyal, tört szív, őrült lélek, / Vert 

hadak vagy vakmerő remények? Az első árvák sírbeszéde a Szondi két apródja – a boldogtalan 

fiak pedig az annyi szív, oly szent akarat? 
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20. A Csongor és Tünde – műfaja, előzményei, szereplői 

Ha megnézzük a kerettantervet, látható, hogy a Csongor és Tünde egészen kiemelt szerepet 

kap: az ismeretek terén világosan látszik a követelmény magas mércéje – „Vörösmarty Mihály 

portréja. Romantikus világlátás, tematika és képalkotás lírában és drámában a Szózat; Előszó 

és még egy-két lírai alkotás (pl. Késő vágy; Gondolatok a könyvtárban; Az emberek, A vén 

cigány) alapján, illetve a Csongor és Tünde értelmezésével (pl. alapkérdések, értékszerkezet, 

motívumok, műfaji sajátosságok: mesejáték/drámai költemény).” A fejlesztési követelmények 

közt: „a tanuló … műismereti minimuma: Vörösmarty: Szózat, Előszó és még egy-két lírai mű, 

valamint a Csongor és Tünde.” Nem részletek – az egész drámai költemény, a könyvdráma. 

A most következő három leckének ugyanaz a tárgya, mégis célszerű fejezetenként 

szembenézni a tartalmával: hogy a szaktanár a diákjai sajátjává tudja azt tenni. 

Az elsőnek a Csongor és Tünde műfaja, előzményei és szereplői a tárgya, a másodiknak 

a cselekménye, míg a harmadiknak a drámai költemény értelmezése. Az elsőhöz leginkább a 

mű kezdő felvonásához csatolt feladatok tartoznak, a cselekményt taglaló fejezethez a 

harmadik, negyedik felvonás alapján megoldandó szövegértelmezési feladatok kapcsolódnak, 

a befejező, harmadik leckéhez – a mű értelmezése – leginkább az Éj monológja (a hét 

feladatból hat). Ebből is látszik, mennyire minimális követelmény a mű ismerete. 

A Műfaj és előképek felsorolja mindazt, amit meg kell tanulni. A drámai költemény, a 

könyvdráma, illetve az emberiség-költemény műfaji fogalmai merülnek fel. 

Szereplők címszó alatt a mű főszereplőinek jellemzése következik.  

A Csongor-Balga és a Tünde-Ilka párosok tükördramaturgiájáról írottak természetesen 

megállnak: számos vígjátéki helyzet alapjául szolgálnak, melyből az idealizált címszereplők 

szenvelgése a népies zsánerszerű szolgáik talpraesettségével, olykor földhözragadtságával 

parodisztikus kontrasztot kap. Ez Cervantes találmánya, Don Quijote és Sancho Panza 

kettősségének írói értelme. 

A három vándor alakjára nézve a szövegértelmezési feladat az irányadó. 

21. A Csongor és Tünde cselekménye 

Az öt felvonásban megírt drámai költemény cselekménye valóban annyira többrétű, 

többszálú, s a történéselemek helyszíne közt sincs olyan folyamatosság, mint a valóban 

felnagyított egy nap idődimenziójának linearitása. Célszerű tehát azt áttekinteni, s ebben a 

lecke segítséget ad a mű puszta szövegével megküzdő diáknak, bár a fabula (ahogy Zrínyi a 

kitalált történetet nevezi) szerkezeti íve jól kirajzolódik: a bonyodalom, az ármány, az 

áskálódás és az ügyefogyottság megannyi kalandja után a végén mindenki elnyeri méltó 

jutalmát: Ilka Balgát, Csongor az ő Tündéjét. 

Néhány cselekményelemre ugyanakkor hasznos kitérni. 

Mindenekelőtt nem világos, hogy mi is történik a csalitosban (ezt a Prágai II. színben is 

homály fedi), ahogy ezt Mirígy elbeszéli: De mi ez, mely ritka fény? / Fenn ragyognak már az 

almák, / S a szerelem puha ágyán, / Hah, ott szúnyad a tündér lány. / Dús aranyló hajazatja / 
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A szép ifjat elborítja, S boldogságot álmodik. Gyergyai széphistóriája nem engedi meg ezt a 

homályosságot: ott Venus játékát űzik a szerelmesek – itt Tünde nem ébreszti fel szerelmét.  

A három vándor jelképes figurák a drámai költeményben – voltaképpen feleslegesen 

térnek vissza az ötödik felvonásban, hisz hívó szavaik, az ál-utak már az első találkozáskor 

leperegnek Csongorról, aki ugye hosszú útról érkezett haza, bejárta a nagyvilágot eredmény 

nélkül – igaz, nem is szerencsét próbálni indult. 

A drámai szereplők allegóriák: a pénz, a hatalom és a tudás megszállottjai. Ugyanakkor 

áthallásos a beszédük: mintha a kanti antropológia motivációi testesülnének meg: a bírvágy, 

a dicsvágy, illetve a bibliai bűn, a tudvágy – ezt leginkább a Tudós monológszerű beszédében 

lehet tetten érni, mint felvilágosult gondolkodó henceg a racionalizmusával – Csongor 

nevetségesnek tartja a nem-tudását, a szkepticizmust. 

Az ötödik felvonásban az előre látható kudarcot mintha Vörösmarty ecsetvonásai 

történeti-irodalmi arcélekkel tenné nyomatékosabbá: a Kalmárban a koldussá kopott Lear 

király, a Fejedelemben egészen megfogható módon Napóleon sorsa látszik beteljesedni, a 

Tudós pedig a hamleti dilemmán filozofál: a lenni, a megszületni éppoly megfejthetetlen titok 

a tudomány számára, mint a nem lenni, a halál. 

A cselekményben kitüntetett helye van a hármas útnak. Ennek mitológiai párhuzama 

evidens, de Vörösmarty kifordítja a klasszikus szimmetriájából. Sík mezőben hármas út, / 

Jobbra, balra szertefut, A középső célra jut – talán még az aurea mediocritas klasszicista 

mértéktartására is gondolhatnánk, a két véglet közt az arany középre, de Csongor előtt nem 

ez a döntéshelyzet áll, ti. nem tudhatja, melyik a középső: Tévedésnek hármas úta, / Útam itt 

ez volna hát, / Melyen éltem sugarát / Fölkeresnem Ilma mondta. / A közép a biztos út, / Oh, 

de melyik nem közép itt? / Melyik az, mely célra jut?  

„Harmadik és negyedik felvonás. A harmadik felvonás a Hajnal birodalmában játszódik. 

Tilos itt a csók, sőt még a társalgás is férfi és nő között. Feltűnő, hogy csak a lányoknak tilos 

elárulni érzelmeiket. A konvenciók, a társadalmi szokások világa ez, mely gúzsba köti a 

szerelmeseket.” Nem kétséges, hogy a puritán, viktoriánus kori biedermeier polgári világban 

voltak ilyen konvenciók. Magyarázat lehet ugyanakkor, hogy a Hajnal palotájában miért tilos 

nőnek szóba állnia férfiemberrel – ezt Tünde mondja el Ilkának. A lényege – költői szépségű 

monológban hangzik fel – egy átok, tilalom, aminek története: legelsőbb kedveséhez / A 

szerelmes lányka szólt, / Elpirultak arcai, / S szebbek lőnek Hajnalénál, / És azóta e hazában / 

Amely lány szól kedveséhez, / Eljátszotta kedvesét, / Eljátszotta szíve üdvét. Valóban van 

kapcsolat a nyílt szerelmi vallomás mint lelki lemeztelenedés és a női kiszolgáltatottság 

szeméremféltése között, de ez nem a kor, ez Tünde problémája. 

A könyv táblázattal, a következő leckében modellel teszi követhetővé a szerteágazó, 

olykor nehezen értelmezhető cselekményt, illetve a tér- és időviszonyokat.   
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22. A Csongor és Tünde értelmezése 

Az utolsó fejezet tárgya néhány motívum és részlet értelmezése. 

A csodafa 

Kikerülhetetlen a drámai költemény szimbólumrendszerének, ezen belül a tündérfa 

ikonográfiai-szemiotikai értelmezése. Ezt a célt szolgálta a ráhangoló feladat, a népmesék 

motívumait mozgósítva. Miközben a magyar népmesei háttér már-már feltárulna, a mitológiai 

elhalványodik. Pedig a kert közepén álló fa, aminek gyümölcsét halandó ember nem ízlelheti, 

még akkor is bibliai képzeteket kelt, ha Vörösmarty meséjében másfelé kanyarodik a történet: 

varázserő védi azt, s aki a gyümölcsét akarja élvezni, átalussza a pillanatot. 

Valóban, az almafa Venus, a szerelem jelképe, hisz ő kapta meg a viszályt keltő 

aranyalmát – amit ugyebár Aphroditének ítélt Páris a legszebb halandó nő szerelméért. A 

Heszperidák kertjében álló almafa másutt is fontos szereppel bír a görög mitológiában: A 

Heszperiszek kertje Héra gyümölcsöskertje, ahol az egyik fán az örök ifjúság és halhatatlanság 

aranyalmái teremnek. Az aranyalmafát Gaia adta nászajándékként Hérának, Zeusszal tartott 

esküvőjén. A csodálatos hangú Heszperiszek feladata volt a fa gondozása és őrzése. Ám 

egyszer mégis megrabolták őket, ezért Héra melléjük rendelt segítőtársként egy sohasem alvó, 

százfejű sárkányt. (bancslista.blog.hu) 

Az örök ifjúság és a halhatatlanság – mint a gyümölcs varázsereje – újra visszavisz 

bennünket az Éden elvesztéséhez, de egyszersmind magyarázata annak is, hogy miért akarja 

megszerezni azt mindenáron Mirigy. Akinek alakjával a legtöbb értelmezés nem tud mit 

kezdeni, mint ahogy azzal sem, hogy miért kötözték le a mű kezdetén a tündérfa tövéhez: hogy 

őrizze az aranyalmát – vagy hogy ne tudja leszakítani a gyümölcsöt. 

Kozmikus nap 

Valószínű, hogy a mesének van egy asztrálmítoszi alapszövete, ami olykor felbukkan, 

olykor tudatosan alkalmazza Vörösmarty – de vélhetően olykor nem. Mindenesetre a 

kozmikus nem egyszerűen a felnagyítás romantikus eszközét, a szimbólumteremtés bevett 

technikáját jelenti, sőt még az sem biztos, hogy a Csongor és Tünde a legjobb példa a 

magánmitológia fogalom releváns használatára. A vándortörténet, a magyar népmese, az 

európai gyökerű mítoszok háttere biztossá teheti azt a kijelentést, hogy nagyon kevés 

önkényesség van a drámai költeményben – sokkal több az értelmezésekben. 

Vörösmarty egyébként egy utalással jelzi a forrás helyét: A pogány kúnok idejéből. 

Az Éj és a szerelem  

A Csongor és Tünde egész történetmenete azon a szerelmi érzésen alapszik, hogy 

Tünde, a fenti világ lakója, Tündérország királynéja (a haja varázsereje mintha erre a rangra 

engedne következtetni) szerelemre lobban egy halandó férfi, Csongor iránt. Szeretne véle 

egyesülni, de több okból ez nem olyan egyszerű, mint ahogy ezt a kis problémát Zeusz elmésen 

át tudja hidalni – gondoljunk pl. Européra, Lédára. Egyrészt szerelmét üldözi Mirigy, de saját 

bizonytalansága is késlelteti, szeretne megbizonyosodni Csongor magasabb rendű 

szerelméről, állhatatosságáról, mielőtt odaadná magát. Végül – szemtanúja lévén Csongor 



FI -  50 102 090 1/1  I ro da lom 9 .  |  F I -  50 102 100 1/1  I ro da lom 1 0.  –  Ta ná r i  k éz i kön y v  

 149 

kitartásának – átadja magát a földi érzésnek, de egyúttal lemond a halhatatlanságról. Erről 

beszél a maga kis alkujaként: Éj, ki nem nagy bűnömért / Fényházamból számkivettél, / S kis 

gyönyört és kéjt igértél, / Add meg őket, s nem sohajtok / Fogyhatatlan évekért.  

Kicsit olyasmi ez, mint Faust doktor és Mefisztó egyezsége. S kicsit olyan az Éj gyász-

asszonya is, mint az Úrral, a Jóval együtt teremtő Rossz. Erről szól a híres nagymonológja, ami 

szóról szóra blaszfémikus megismétlése a Teremtésnek. S benne az embernek a 

halandóságáról és mérhetetlen hiúságáról, mintha volna valaki, pedig egy senki. Mondja a 

Semmi, aki egyedül és örökké van. Maga a halhatatlanság. Ahogy a költő mondja: Gyertyaláng 

egész világunk; / Egy fúvallat a halál. / Vársz hírt s halhatatlanságot? / Illat az, mely tölt 

virágot, / És a rózsát, ha elhúll, / Még egy perccel éli túl. (Vanitatum vanitas) 
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IV. Petőfi és Jókai műveiből 

A kerettanterv előírásai erre a tanegységre: 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Életmű – Petőfi Sándor 
Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 
Romantika, népiesség, népdal, dal, helyzetdal, elbeszélő költemény, életkép, episztola, felező 
tizenkettes versforma. Ismeretek Petőfi életútjáról, műveiről.  
Anyám tyúkja; Füstbe ment terv; János vitéz; Az Alföld; Nemzeti dal és más lírai alkotások. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési céljai 

A lírai beszédmód változatainak értelmezése; Petőfi jellemző témáinak, műfajainak, poétikai 
megoldásainak, versformáinak megkülönböztetése, jellemző hangnemeinek (pl. humor és irónia) 
befogadása.  
A kreativitás, a képzelőerő, a képzettársítási képesség fejlesztése. 
Felkészítés önálló műértelmezés megfogalmazására. Petőfi műveiről szóló vélemények, elemzések 
értelmezésére, kritikus befogadására. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási 
pontok 

Petőfi Sándor életműve.  
Pályaszakaszok (életérzések, költői magatartás) 
és jellemző alkotások. 
A népi szemléletmód hatása; romantika és 
népiesség.   
Témák (pl. szerelem, táj, ars poetica), 
versciklusok; lírai műfajok és líratípusok (pl. 
dalok, helyzetdalok, ódák, elégiák, rapszódiák; 
tájlíra, forradalmi látomásvers) és versformák 
változatossága;  
A puszta, télen; A XIX. század költői; Európa 
csendes, újra csendes…; Szeptember végén, és 
még legalább három-négy lírai alkotás elemző 
feldolgozása.  
Verses epika (pl. A helység kalapácsa mint 
eposzparódia; és/vagy Az apostol.) 
Utalás egy-egy téma, motívum, poétikai 
jellemző kortárs irodalmi megjelenítésére; az 
evokáció, az intertextualitás néhány példája. 

A tanuló 

 ismeri az életmű főbb alkotói korszakait; Petőfi 
helyét, szerepét a magyar irodalom történetében; 
költészetének jellegét;  

 tisztában van a romantikus korstílus és a népiesség 
stílustendenciájának együtthatásával;  

 műelemzések során megismeri Petőfi jellemző 
témáit, műfajait, poétikai megoldásait, versformáit; 
megkülönbözteti jellemző hangnemeit (pl. humor 
és irónia);  

 képes önálló műértelmezés megfogalmazására;   

 műismereti minimuma: Az Alföld; Nemzeti dal; 
János vitéz; A puszta, télen; A XIX. század költői; 
Európa csendes, újra csendes…; Szeptember végén 
és még három-négy mű és memoriterek;  

 képessé válik Petőfi életművének bemutatására 
(legalább tíz-tizenkét lírai és egy-két verses epikai 
alkotás alapján); a műveiről szóló vélemények, 
elemzések értelmezésére, kritikus befogadására; 
egy szóbeli témakörben kijelölt feladat kifejtésére, 
memoriterek tolmácsolására. 

Hon- és 
népismeret: Petőfi-
emlékhelyek. 
 
Földrajz: Petőfi 
életútjának 
topológiája. 
 
Vizuális kultúra; 
Ének-zene:  
a romantika 
művészete, Petőfi-
művek 
feldolgozásai 
(hangoskönyv, 
színház, rajzfilm, 
dal). 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Népiesség, elbeszélő költemény, versciklus, helyzetdal, tájlíra, látomásköltészet, ars poetica, komikus 
eposz, költői szerep, váteszköltő. 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Látásmód – Jókai Mór 
Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 
Romantika, romantikus ábrázolásmód, romantika és népiesség, heroizmus és humor, regényműfaji 
változatok, történelmi regény, anekdota, anekdotikusság.  
A kőszívű ember fiai vagy más regénye.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési céljai 

A Jókai-regényekben fölmutatott erkölcsi, egyéni és nemzeti-közösségi problémakörök felismerése. 
Értékek és szerepek konfliktusai. 
Jókai művének/műveinek ismeretében, azok olvasására építve beszélgetés, vita a korabeli és a mai 
olvasóközönség befogói elvárásainak különbségéről, a különbség megértése. A befogadói horizont 
tágítása: Jókai alkotásmódjának jellemzői, a romantikus ábrázolásmód sajátosságai és a romantikus 
regényjellemző műfaji változatai. Felkészítés egy regény sokoldalú megközelítésére, önálló 
véleménykifejtésre. A történetmondás képességének fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási 
pontok 

Jókai alkotásainak jellemzői, műfaji 
változatok az életművében;  

A tanuló 

 tisztában van a korabeli és a mai olvasóközönség 
befogadói elvárásainak különbségével;  

Hon- és népismeret; 
történelem, 
társadalmi és 
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regényírói művészetének sajátosságai a 
romantikus prózaepika jegyében.  
 
Jókai Mór: Az arany ember (esetleg más 
regényének) elemző értelmezése sok 
szempontú megközelítéssel,  
pl.: a romantika megjelenési formái; műfaji 
változat; szerkezet, jellemábrázolás, 
elbeszéléstechnika, nézőpont, 
közlésformák; hangnemi és motivikus 
összetettség. 
Problematika (az adott műhöz, pl. 
természet és civilizáció, bűn és büntetés, 
kettős jellem).  

 ismeri Jókai helyét a magyar regényirodalom 
történetében, alkotásmódjának jellemzőit;  

 felismeri a romantikus ábrázolásmód sajátosságait és a 
romantikus regény jellemző műfaji változatait;  

 képes egy regény sok szempontú megközelítésére, saját 
álláspont kifejtésére;    

 műismereti minimuma: egy regénye: Az arany ember 
(vagy más, pl. Egy magyar nábob, Fekete gyémántok); 

 egy regényelemzés kapcsán képes önálló szóbeli tétel 
keretében egy elemzési feladat kifejtő megoldására. 

állampolgári 
ismeretek; vizuális 
kultúra; ének-zene:  
a romantika 
művészete. 
 
Mozgóképkultúra 
és médiaismeret:  
Jókai-művek filmes 
feldolgozásai.  
 
Földrajz:  
a regény(ek) 
topológiája. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Történelmi regény, vallomásregény, epizód, leírás, utópia, humor, anekdota. 

Az érettségi követelmények 2017-es változása jól láthatóan alig érintette a két 

klasszikus helyét a kánonban: mindössze annyi történt, hogy Jókai nem a látásmódok 

témakörben van, hanem a választható szerzők között, ahol eddig is választható volt.  

1. Petőfi Sándor pályája 

Természetszerűleg kerülnek elő ebben a leckében a korábbi ismeretek, az előzetes tudás, 

származzon az akár az iskola falain kívülről. Ehhez lehet a ráhangoló feladatban egy vizuális 

rendezőt, gondolattérképet vagy fürtábrát készíteni. A nemzeti emlékezet némileg más 

tudásstruktúrát jelent, mint egy magánemberé.  

A Petőfi Sándor pályája főszövege két bekezdésre oszlik, az első a gyermekkorát, 

tanulmányait érinti, a másik a költészetét. A pályaképet nyilván az utóbbi jelenti – bár éppen 

a romantika hisz a poeta natus, a született költő zsenijében, ahogy azt Petőfi megfogalmazza: 

Nem verték belém tanítók / Bottal a költészetet, / Iskolai szabályoknak / Lelkem sosem 

engedett. / Támaszkodjék szabályokra, / Ki szabadban félve mén. / A korláttalan természet / 

Vadvirága vagyok én. Ezzel a versidézettel fel lehet eleveníteni a romantika esztétikáját, ars 

poeticáját, ami nem célszerűtlen a magyar romantika egyik legnagyobb költője pályaképe 

előtt. 

Gyermekkora, tanulmányai 

Petőfit a nyelv teszi magyarrá, a magyar nyelv spontán asszimilálja. Az életrajz 

tárgyalásánál érdemes erre a szempontra figyelmet fordítani. Illetve utalni lehet Mikszáth 

elbeszélésére, aki a félbemaradt tanulmányainak körülményeit írja meg, Az arany-kisasszony 

c. elbeszélésében:  

Csutkás tanár úr, egy rajongó pedagógus, egy valóságos Pestalozzi […] volt Petőfi 

poezis professzora! […] A rossz nyelvek ugyan azt suttogják, mintha Petrovics Sándor (Csutkás 

úr e néven emlegeti) őróla írta volna: „mégis szekundába pónált sok szamár professorom – a 

poezisból is abba estem”, de minthogy a tények beszélnek, mindig és mindenütt, a tények azt 

beszélik, hogy ez nem igaz, ott van a hiteles classificatió még a mai napig is az iskolai 
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archívumban, abból kiviláglik, hogy Petőfi tőle jó kalkulust kapott. – Mert hát fölismerte ő 

nyomban, kiben mi lakik. 

Költészete 

Petőfi költői pályakezdését népies műdalainak köszönhette, amit Vörösmarty körének 

támogatásával sikerült megjelentetnie, majd a még ebben az évben írt János vitéz végleg 

elindította azon az üstökösi pályán, ami a Segesvári csatamezőhöz vitte. Ezen az egy íven az 

irodalomtörténészek fedeznek fel válságperiódusokat – minden bizonnyal egy ilyennek 

köszönhető a Felhők-ciklus, de már 1847-től csak Az apostol lírai kitérője ilyen, a többi a 

romantikus forradalmár-költő, a szabadságharc énekesének pindaroszi magaslata. 

A leckéhez tartozik három feladat. Az egyik a Vitassuk meg! kérdése: Miért számított 

Teleki Sándornak, az erdélyi arisztokratának az egyszerű sorból származó költő barátsága? A 

másik: Az Egy estém otthon c. verse értelmezése – nyilván az apa és híres fia újbóli találkozása 

a számkivetettség, a csavargás után. Ugyancsak a szöveggyűjteményhez kapcsolódik a másik 

értelmezési feladat is: A Szülőföldemen c. vers nem tájvers, nem tájleíró költemény – akkor mi 

köti a költőt a Kis-kunsághoz, a szülővároshoz? Erre részben már a tanári kézikönyv is adott 

magyarázatot, de a költeménynek nem ez a fő témája, hanem a gyermek-felnőtt romantikus 

szembeállítása: a játék, a játszótársak a múlt és a jelen, az egzisztencia és egy kis elégikus 

haláltudat, magánytudat. 

A szövegalkotási feladat felvezetőjében a tankönyv kitér Petőfi magyarosított nevére, 

a névcserére, de rosszul idézi a koltói Teleki-kastély kertjében írt Szeptember végén egyik 

sorát: … rábírhat-e majdan egy ifju szerelme, / Hogy elhagyod érte az én nevemet? / Ha 

eldobod egykor az özvegyi fátyolt…  

2. Petőfi korai költészetéből 

Akár lehetett volna a lecke címe: Petőfi népies költészete. Az igaz ugyan, hogy a népköltészet 

iránti érdeklődése végigkíséri őt a pályáján, s talán még abban is van valami, hogy ez az 

érdeklődés politikai felhangokkal bírt – ahogy a Vitassuk meg! feladatban idézett Petőfi-levél 

tanúsíthatja. De népies stílusú verseket csak ebben a korszakában költött, népdallá csak ezen 

korai versek közül vált néhány, és az is igaz, hogy a Kossuth-nótát nem Petőfi írta.  

A ráhangoló feladat nemhogy az óra kezdő, bemelegítő részét, hanem az egészét 

kitölthetné – vagy akár külön tematikus egységként foglalhatná el a megérdemelt helyét: 

„Milyen népdalokat ismersz? Mi jellemzi szövegüket, dallamukat, képi világukat? Gyűjts a 

népköltészettel kapcsolatos kulcsszavakat!” 

A népiesség jegyében című bekezdés kísérletet tesz arra, hogy a népies műdal és az 

autentikus népdal hasonlóságát megragadja, s ehhez választ néhányat Petőfi korai verseiből. 

Ezek Petőfi népdallá vált versei: az Alku, a Fa leszek, ha…, a Fürdik a holdvilág …, a Befordultam 

a konyhára… Érdemes erre több időt áldozni, és a diákok számára is jól érzékelhetővé tenni a 

különbségeket. Ide lehet kapcsolni az epigonköltészet problematikáját is. Petőfi epigonjai 

elárasztották a populáris zenét a magyar nótával.  
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Külön szót érdemel a népdalstílusú és a zsánerszerű műdal szétválasztása. 

Valóban egyszerűbbek a zsáner-versek, még akkor is, ha voltaképpen magát a fogalmat 

is nehéz megérteni: a zsáner a képzőművészetben életképet is jelent, nem csak olyan figurális 

ábrázolást, aminek hőse egy-egy népi típus, karakter. Mint pl. a Befordultam a konyhára… lírai 

hőse, aki éppen olyan körmönfontan beszéli el, hogyan környékezte meg a konyhatündér szép 

leán’kát. Maga a juhász nem zsáner, de a Megy a juhász szamáron címszereplője igen. Ahogy 

a csattanós anekdotikus történet eltörli az esemény tragikumát: szerelmi bánatát egy bottal 

fejezte ki a szamara fején. Zsáner a betyár, aki bánja már, hogy haramiává vedlett, s a 

bűnbánata lesz lírai téma: Méláz a haramja / Erdő sűrűjében… 

A virágnak megtiltani nem lehet… Egy esztétikailag is rangos népies műdalon meg lehet 

mutatni a népiesség és a népi különbségét. Valóban nem a folklór gazdag motívumkezelésére 

hasonlít a metaforikus nyelv szövése, inkább barokkos, mesterséges, művi. Ebben jól látja a 

különbséget az egyébként a költészetben nemhogy motívum, toposz, hanem egyenesen 

archetipikus hasonlat, a virág=leány költői képének a variálásában. Visszavesz a vers zseniális 

felütéséből a beszélő mórikálása, ahogy minden érzés olyan sémaszerű, akár a fellobbanó 

szerelem, akár a halálvágy. A népdal kivetné magából az ilyen sorokat: Szeretője lettem én szép 

lelkednek – / Szép lelkednek, mely mosolyog szelíden / Szemeidnek bűvös-bájos tükrében. A 

következő pedig képzavar: Tündér orcád tejben úszó rózsája. 

Jól látszik, hogy A természet vadvirága már messze van a kezdetek népi hangütésétől. 

De még a tipikus zsáneralak, Pató Pál rajza sem emlékeztet a népköltészetre, amint az 1944-

ben írt Az alföld sem. 

3. A helység kalapácsa 

Felvethető a kérdés: Vajon mennyire lehetett korszerű az eposz műfaja Petőfi korában, ha 

éppen annak a parodizálása a korszerű?  

A diákoknak Vörösmarty kapcsán kellett értekezniük az eposz időszerűségéről, s most 

– alig három leckével odébb – ugyanennek a műfajnak a paródiájáról tanulnak. Még ha kikerüli 

a szaktanár a két költő feszült viszonyának taglalását – persze 1848-ban ennek már hírértéke 

sincs –, akkor is fennáll a konfliktus. A komikus eposz több mint elégséges ponton szúr bele a 

Zalán futásába és a költőjébe. Egyáltalán abba a romantikus nyelvezetbe, ami Vörösmarty 

egész életművét jellemzi a legkorábbi kisepikus költeményektől kezdve a drámai műveiig, 

főként a Csongor és Tünde c. alkotását ideértve.  

Egyébiránt a problémát fel lehetett oldani, Az elveszett alkotmányt a Toldival folytató 

nagyepikus költő, Arany megtalálta a fortélyát, nemcsak a korabeli ítészek szerint – mindkettő 

díjat nyert –, hanem az utókor esztétikai mérlegelése szerint is. De ha már egy fél mondat utalt 

a Kisfaludy Társaságra, vajon milyen következtetést lehet levonni abból, hogy egy évvel A 

helység kalapácsa zajos irodalmi visszhangja után pályadíjat tűzött ki komikus eposz 

megírására? Az az irodalmi társaság, aminek titkára Toldy Ferenc, alapítója és vezére 

Vörösmarty Mihály.  
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Kiforgatott eposzi kellékek 

Az ún. eposzi kellékek – propozíció, invokáció, in medias res, epitethon ornans, 

enumeráció, késleltetés, anticipáció, hexameter – hiánytalanul vannak jelen. Maguknak a 

műfaji szabályoknak a felvonultatása megelőzi a szereplők hada fölötti seregszemlét. S 

egyáltalán a cselekménynek az előrehaladását.  

Ezt voltaképp travesztiának kell mondani: átöltöztetésnek, hisz a falusi csetepatéban 

nagy történelemformáló héroszok küzdelme jelenik meg a világ legszebb halandó nőjéért. Ez 

ugyebár a kissé koros, de annál is termetesebb szemérmetes Erzsók lenne, aki ebben a 

történetben talál rá az ő igazi Balgájára – ne feledjük, Ilka neve eredetileg Böske volt.  

A Vitassuk meg! idézete – Én, kit földöntúli izék / Földöntúli izékbe avattak – kapcsán a 

kérdés: „Szerinted, mit tarthattak sértőnek a fenti idézetben?” Jó lenne, ha a kibontakoztatott 

vita nem a blaszfémia irányába folyna, hanem a romantikus költő szakrális szerepének és a 

romantikus elbeszélő mindentudásának együttes paródiájaként lehetne értelmezni a kérdést. 

Az Irány a szöveg! második feladatában a beszélő nevek és az eposzi állandó jelzők 

(unos-untalan ismétlése) valóban a paródia eszközei, nem dilettáns elbeszélő találmánya: 

Fejenagy, Harangláb, Csepü Palkó, Bagarja, de még az Erzsók és a Márta is az – utóbbi Mária 

testvéreként a szorgalmatos, attribútuma a seprű, ezzel veri alamuszi férjét a kocsmában. Az 

eposzi jelzők is találékonynak mutatják a történet elbeszélőjét, aki nem a kocsmaasztal mellett 

meséli el történelemformáló kalandját, mint az obsitos, Garay János hőse. A legtöbbször 

emlegetett tiszteletes – valójában nem is szereplő – két pej csikajának jó kedvű abrakolója 

viszi a pálmát, de a mű címe is: a helység kalapácsa. 

4. A válságkorszak ciklusai 

A korábbi lecke érintette Petőfi rövid pályájának válságperiódusaként 1845/46 fordulóját. Itt 

a korszakban keletkezett művekről van szó. Három versciklusról, amiből kettő egy-egy 

szerelmi fellobbanásnak állít emléket, illetve a felhősebb, borongósabb valamiféle 

világfájdalomról, olthatatlan bánatról panaszkodik. 

Az irodalomtörténet azóta sem jut dűlőre, hogy ezeket a műveket nagyszerűnek tartsa 

– a felvezetőben megszólaltatott logika szerint: annál jobb nekünk, minél rosszabb a költőnek 

– vagy művészi értelemben is válságjelenségnek, mélypontnak, történeti értelemben 

kiútkeresésnek. 

Az előbbi felfogásnak több híve van – abban persze egyetértenek, hogy a Felhők-ciklus 

rangja a másik kettőhöz képest még töredékességében is megkérdőjelezhetetlen. Aminek „66 

verse – mely külön, kis kötetben jelent meg – műfaji, formai és tartalmi szempontból is 

jelentősen eltér korábbi költészetétől. A rövid, tömör epigrammatikus versek, töredékek 

költészetének legtisztábban romantikus darabjai. Epigrammatikus versek, pontosabban lírai 

vagy lirizált epigrammák, a romantika jellegzetes stílus- és műfajkeverésének csodálatos 

példányai.” (Diószegi Endre – Fábián Márton: Irodalom 10.) 
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Egy még ennél is merészebb értelmezés: „A Petőfi-költészet modernsége. Modernség. 

A kultúra és a civilizáció történetének meghatározó metszéspontja, amelyet az 1850 körüli 

évekre lehet helyezni […] Petőfi esetében arról van szó, hogy költészetének bizonyos 

mozzanatai, képhasználatának merészsége, láttató ereje (Világosságot! Felhők stb.) 

kapcsolatba hozható a néhány évtizeddel későbbi beszédmódokkal.” (Fűzfa Balázs) 

Vannak persze józanabb értékelések is, s ezek általában a konzervatívabb ízlésű 

irodalomtörténet-írás jeles képviselői: „A költemények arról vallanak, hogy nem csak lelki 

válságot él át a költő. Művészi válság is éppúgy tetten érhető. Eljut korábbi korszaka 

legjellemzőbb műfajának, a népdalnak (általában a dalformának) legszélsőségesebb 

tagadásáig, s felerősödnek bennük a romantika túlzásai. E rövid versek (»költeménykék« – 

ahogy Gyulai Pál nevezte) formája, ritmikája is ideges nyugtalanságot, szeszélyességet árul el, 

szerkezeti elvük pedig – a legtöbbször – az epigrammáké: »kidolgozott tételekkel, hirtelen 

rácsapással, tervszerű előkészítéssel, hatást kereső éllel dolgozik«” (Idézi utóbb Horváth János 

ítéletét Mohácsy Károly) 

Néhány megjegyzés a tankönyvben kiemelt versek elemzéséhez, értelmezéséhez. 

A Csapó Etelke-ciklust eleve egy verssel reprezentálja a főszöveg, és szól az egyikéről.  

„A Ha életében… kezdetű vers például hatásosan adja vissza a ravatal előtt álló ifjú 

megrendülését.” Az idézett vers:  

…Mi szép, mi szép volt a halotti ágyon! / Mint hajnalban ha fényes hattyú száll, / Mint 

tiszta hó a teli rózsaszálon: / Lengett fölötte a fehér halál – emlékeztet Romeo kriptabeli 

szavaira, amikor halottnak hiszi Júliát: Miért vagy oly szép mostan is? Talán / Beléd szeretett 

az üres Halál, / S e semmi, ösztövér, utálatos Rém / Itt a sötétben tart mint kedvesét? A színházi 

ember, Petőfi nyilván jól ismerte ezt a képet. 

„A bánat? egy nagy óceán… kezdetű költemény egy metaforapárral érzékelteti a bánat 

és az öröm megtapasztalt arányát. A bánat óceánként, azaz reménytelenül nagy, végtelen és 

feldolgozhatatlan élményként jelenik meg. Az öröm metaforája ezzel szemben a gyöngy, 

amelyhez az apró méret mellett a ritkaság, az értékesség és a törékenység fogalmai is 

társulnak. Ahogyan a gyöngy az óceán mélyén nehezen hozzáférhető, csaknem 

megszerezhetetlen, úgy a bánat is elfedi, elrejti, megélhetetlenné teszi az örömöt.” 

Az arány teljességgel a romantika felfogása a bánat, a fájdalom és az öröm, a boldogság 

arányáról – ahogy Petőfi későbbi nagy verseiben erről tanúságot tesz, s amint erről 

Vörösmarty szerelmi verse Laurához szólt.  

5. Petőfi hitvesi költészetéből 

Ebben a leckében is szó van, méghozzá fő helyen, a Szeptember végén c. közismert versről.  

De abból a megfontolásból, hogy a következő egység teljességgel ennek a műnek az 

értelmezése, elemzése, ebben a tanegységben más versekről essék szó! Amelyek rangban 

nem, legfeljebb ismertségben maradnak el a költői mézeshetek legtöbbet emlegetett versétől.  

Mindenekelőtt legyen a Beszél a fákkal a bús őszi szél. És persze a Minek nevezzelek?  
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A könyvben helyet kapott a koltói Teleki-kastély parkjában felállított szoborcsoport 

képe is. Ha azt a feladatot kellene megoldani a diákoknak, hogy az melyik költemény 

vershelyzetét ábrázolja a maga eszközeivel, bizonyára a többség ugyanarra gondolna: 

Szeptember végén. Csak ha a valóságban is láttuk már a szobrot, akkor válik világossá, hogy ez 

a Beszél a fákkal a bús esti szél illusztrációja is lehet – az illem határain belül. Ugyanis a versben 

a költő eredeti módon ábrázolja a valósága és gondolatai ellentétét: Egyik kezemben édes 

szendergőm / Szelídeden hullámzó kebele, / Másik kezemben imakönyvem: a / 

Szabadságháborúk története! / Minden betűje üstököscsillagként / Nyargal keresztül magas 

lelkemen... / Keblemre hajtva fejecskéjét, alszik / Kis feleségem mélyen, csendesen. Az ellentét 

legalább annyira tökéletes képileg, mint a virágzó völgy és a havas bérci tető szembeállítása. 

S talán a tartalma is, bár ott a vershelyzet – talán csak a párhuzam kedvéért – az öregség 

képzetét villantja fel az őszülő halántékkal, ami persze a következő szakaszban már a tragikus 

halál, az Egy gondolat halálvíziója, s nem az ágyban, párnák közt. 

Ebben a versben nyilvánvaló a híres epigramma beteljesedett igazsága: Szerelmemért 

feláldozom az életet / Szabadságért föláldozom szerelmemet. Igaz, amikor ezt a néhány sort 

Petőfi papírra vetette, akkor még nem lehetett biztos Júlia szerelmében. (Miért, talán a 

mézeshetek alatt írt Szeptember végén c. versben biztos?) 

Nem sokáig marad felesége szoknyája mellett, 1849-ben szinte keresi a csatamezőt, a 

veszélyt, hogy a szabadságért haljon mártírhalált, nemcsak ifjú életét, de szerelmét – hitvesét, 

gyermekét – hátrahagyva. 

Minek nevezzelek? 

A tankönyv többször teszi szóvá a költemény elemeinek közhelyességét: „Az első négy 

strófában a megnevezési kísérletek technikája azonos: mindegyik egy-egy lírai közhelynek ad 

új értelmet […] Julia kacérkodik, pillantása felkavarja Petőfit – ennyi a második strófa 

eseményszerű magja. A »röpke pillantás« közhely, ezt szövi tovább Petőfi előbb egy bibliai 

képpel (galamb-metafora) […] Hogy Júlia hangja a csalogányéhoz hasonló, ez Petőfi korában 

már frázis, az azonban már túlmegy a közhelyen, hogy e hangnak varázsereje van. […] Az A 

csók tüzében összeolvad lelkünk közhelyességet a rákövetkező sorok mentik meg: ezek az 

öntudatlanság érzékletes leírását adják.” 

Vagy az a lehetőség áll fenn, hogy valóban a szerelem szenvedélyes (állítólag egy 

szeretkezés leírása), de akkor a vers közhelyesen banális és sematikus – vagy nem a 

szenvedély, hanem a költői manír teszi a verset artisztikussá, megszerkesztetté, mesterivé.  

Talán csak hazudja – Juliának és/vagy a világnak és/vagy magának? –, hogy a szerelmük 

még ennyire lángol. Ha a mindössze három hónappal korábbi versében a gondolatai másfele 

kalandoztak, s miközben egy teljes kastély áll rendelkezésre, hogy elmerüljenek egymásban, 

ennek ellenére a költő a szabadságról vizionált, akkor legalábbis ez az értelmezés 

megengedhető. 

Meglehet, hogy a vers költői bravúr, játék – romantikus próbálkozás a nyelv határainak 

feszegetésére, kitapintására. 
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Nemcsak abban az értelemben retorikus, hogy egy-egy körmondat, s hogy minden 

versszak egy-egy metafora gazdag variációja, hanem a fokozása is a művészi teremtés 

önelvének mesterműve: egy égbe rontott képzelet tündérleánya. 

6. A Szeptember végén elemzéseiből 

Szempontok az értelmezéshez:  

A/ Az ihlet félbetörése – Margócsy István irodalomtörténész 

Ez az interpretáció – ahogy a szövegből választott cím egy kifejezéssel megragadja – 

azt mondja, hogy a versnek csak az első versszaka méltó Petőfihez, ami az után van, az a 

művészi inspiráció kiapadásának hordaléka: erkölcsi kérdésfeltevés, szentimentális temetői 

szcéna. A tankönyvi elemzéshez képest hasonló a szöveg aránya: főleg az első strófáról 

olvashatunk, s mindössze három mondata van a 2-3. versszakról. 

„Bizonyára kevés más verset tudnánk felmutatni, melyben a hajdan, a klasszicizmus 

korában még egymás mellé, sőt: egymás után rendelt pictura (vagyis a vizuálisra formált 

tárgyiasság, maga a kép) és a sententia (vagyis a kép által, a kép révén sugallt jelentés, morális 

tanulság stb.) ennyire átmosná egymást, s ennyire megkülönböztethetetlenül önazonos 

lenne.” Lényegében ezt a gondolatot bontja ki és részletezi a tankönyv saját elemzése, a diák 

nyilván az utóbbit fogja könnyebben megérteni. 

B/ Táj és idő összekapcsolódása – Faragó Kornélia délvidéki kortárs irodalomtörténész, 

szerkesztő 

Ugyanazt a felfogást látszik erősíteni a választott szemelvény – a vers első strófáját 

elemzi. Bizonyára van ennek az ismétlődésnek értelme – leginkább az, hogy a diákot beavassa 

az irodalomtudomány titkos nyelvébe. De nemcsak a fogalmi nyelv, hanem az absztrakció 

szintje is elgondolkoztathatja: ami a tankönyvben egyszerű leírás, az a tudományos igénnyel 

írt szövegben szövevényesen összetett gondolkodás és beszéd a versről. 

A szöveget követő feladat – „Készítsd el a költemény térbeli vázlatát! Milyen 

alakzatokkal ragadja meg a beszélő az elé táruló látvány egyes részleteit? Hogyan 

kapcsolódnak ehhez a különböző időbeli viszonyok?” – megoldásához kell a szaktanár 

magyarázata, ami áthidalja a vizuális látvány, kép, modell és a verbális szöveg közötti elvi 

különbséget. 

C/ A vers motívumai és a korabeli tömegkultúra – Szabó T. Levente kolozsvári kortárs 

irodalmár 

Némiképp ellentétes értelemben, de a fiatal kutatót is az első versszak képisége 

foglalkoztatja. Ugyanakkor – szemben Margócsyval – a populáris tömegkultúra, először a 

fénykép megjelenésével hozza összefüggésbe a szeptember végi természeti képet. Már magát 

a költői szándékot is, nem csak a hatást.  

Petőfi olyannyira elégedetlen volt a róla készült dagerrotípiával, hogy elrejtette a 

közönség elől, és majd csak jóval később, fia hagyatékaként került elő, s csak a centenárium 
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évében került az érdeklődés középpontjába, az elkészült retusálás után vált meghatározóvá 

Petőfi arcmását tekintve. 

A sokat bírált temetői jelenetet pedig a rémregények, a korabeli ponyva 

népszerűségével kapcsolja össze. 

7. A XIX. század költői 

A következőkben néhány szempontot ajánlunk a vers értelmezéséhez, a tankönyvi lecke 

elemzését segítve. 

 A retorikusan szerkesztett vers első strófája szükségképpen intonáció: mi benne a 

sententia? 

 A kategorikusan elutasított privát költő-szerep hogyan jelenik meg a 

hagyományban? 

 Véletlennek tekinthető-e a lírára való többszöri utalás a húrok pengetésétől a szent 

fáig? 

 Milyen szerkesztési elvet követ a vers: negatív festés – késleltetés – captatio 

benevolentia? 

 Mi a pictura: milyen kép áll az argumentáció tengelyében a 2–5. versszakban? 

 Hogyan értelmezi Petőfi az ószövetségi fogalmakat: próféta, Kánaán, a néppel 

tűzön-vizen át? 

 Hogyan ismétlődik a vers kulcsszava: a nép? Mit jelent: plebs – vagy a natio, 

nemzet? 

 Hogyan van jelen a „transzcendens elem” Petőfi versében? Hagyomány – vagy élő 

hit? 

 A nép zászlaja metafora, e verse miatt lett 1948 után Lobogónk: Petőfi? Mi tudható 

erről? 

 Van-e a gyávaságnál, a lomhaságnál nagyobb bűn? Mit hirdet a hamis próféta? 

 Mi a bibliai (újszövetségi) szimbólum eredeti jelentése: a bőség kosarából venni? 

 Miért van a jognak asztala: mi a metafora, a névátvitel alapja? Valójában 

metonímia? 

 Minek a metaforája az ablak és a szellem napvilága? Mit jelent Petőfinek a 

világosság? 

 Mennyiben tökéletes társadalomkép az ötödik versszak, az utópia, a vízió? 

 Milyen romantikus megoldással fejezi be a költő? Hogy oldja fel a jutalom 

problémakörét? 

 Milyen párhuzamai vannak Petőfi költészetében a szép halál képének? 

8. Egy gondolat bánt engemet… 

A tankönyv Petőfi versei kapcsán a kommunista eszmékre hivatkozik. Ez nem ebben a 

verselemzésben fordul elő sem először, sem utoljára. Valóban jelen van már 1848 előtt a 
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fogalom a hazai közgondolkodásban, nagyjából olyan értelemben, ahogy Metternich riogatta 

vele a magyar közvéleményt a krakkói lengyel hazafiak jobbágyfelszabadításával. 

A forradalmi látomásversek költője 

Irodalomtörténeti közhely a forradalmi látomásverseket, a műfaji-tematikai verstípust 

együtt emlegetni Petőfinek a Váradi Antalhoz írt költői levelével mint kezdettel: Már vízözön 

volt, most egy vérözön kell, / Hogy megtisztuljon a világ a szennytől”. 

Ha további idézetekkel pontosítjuk Petőfi gondolatmenetét a fenti levélből, akkor 

felismerhető azokban az Egy gondolat főtémája. De hinni kezdem, hogy dicső napoknak / Érjük 

maholnap fényes hajnalát, / Midőn a népek mind fölemelik / A föld porába gázolt fejöket, / S 

végigmennydörgik a föld kerekén: / „Legyünk rabokból ismét emberek!”  

A világszabadság romantikus eszméje ez, olyan végítélet, amelyről Vörösmarty is 

álmodik: Majd ha tanácsot tart a föld népsége magával / És eget ostromló hangokon 

összekiált… Világméretű és világmegváltó harc ez, ahol a szabadság népe megütközik a 

zsarnoksággal, és eltiporja azt. 

Aztán a világforradalomból a népek tavasza lett, majd elzúgtak forradalmai, 

lecsendesült s szabadságát nem vívta ki. 

Persze az Egy gondolatban ez még csak egy gondolat – nem 1848–49 kíméletlen 

valósága. 

Érdekes a vers felütése, a címe is – ami nincs, csak kezdősora. Tesztelni lehet a diákok 

nyelvérzékét, irodalomértési kompetenciáját azzal az egyetlen szócskával: a kezdő szó – egy – 

számnév vagy határozatlan névelő? Mennyire más értelmet ad a felütésnek pusztán a 

gondolat determinánsa! Az ágyban, párnák közt, a gyertya, a virág – mennyi banális tárgy, kép 

– s mennyire zseniális így, összekapcsolva! 

Petőfi versében egyáltalán nem véletlen ugyanazon képi elemeknek az ellentétes 

értelmű felhasználása. A kőszírt, a fa – mind megannyi kimagasló tárgy, megannyi kihívás a 

természet vad erőivel szemben (szélvész, villám, földrengés).  

Petőfi, a romantikus a harc, a küzdelem lelki szépségéért rajong: Mi dolgunk a világon? 

küzdeni / Tápot adni lelki vágyainknak… Mi dolgunk a világon? küzdeni / Erőnk szerint a 

legnemesbekért… Petőfi romanticizmusa érhető tetten a természettől bekövetkező és az 

erőszakos halál szembeállítása kapcsán: „Nem nehéz belátni, hogy e két halál valójában 

kétféle élet lehetőségét is jelenti: az átlagember nagy tettektől mentes, csaknem 

következmények nélküli és szükségszerűen »elfogyó« életét és a kiválasztott hős nemes célnak 

szentelt, tudatosan választott, önfeláldozó életét.” 

9. Tájleíró verseiből 

A tájleíró költemények felütésében, intonációjában sok hasonlóságot fedezhetünk fel, Az 

alföld és A puszta, télen c. versek összehasonlítására gondolva. Nemcsak abban az értelemben, 

hogy a tételmondat (sententia) mindkettőben a vers élén világosan felismerhető és 

értelmezhető – amihez képes a vers többi része pictura: részletezés, leírás, tájfestés, 
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argumentáció. Hanem hogy mindkettő szenvedélyes felkiáltással kezdődik: Mit nekem, te 

zordon Kárpátoknak / Fenyvesekkel vadregényes tája! – Hej, mostan puszta ám igazán a 

puszta! Van persze szójáték is a főnévi és melléknévi jelentés megkettőzésében, az egész első 

versszakban, de ez az érzelmi kitörés mégiscsak elsősorban a kemény téli táj szilajságának szól, 

mintegy elismerően. Férfit próbáló vadságát mutatja a természet, a költő ezzel érez 

rokonszenvet – s mintha városiaknak dicsekedne az ő vidékével, amit jól ismer, s amit a 

versben leír, lefest. 

Két verstechnikai bravúrral indul a leírás: a második a negatív festés. A téli és a nyári 

jelenetek állnak párban, kulcsszó a nincs. Ezt ismerhetjük Berzsenyi elégiájának kezdeteként A 

közelítő tél c. versében. Ennél eredetibb az évszakokkal való gyermeki, önfeledt játék, a 

megszemélyesítés: a gondtalan rossz gazda ősz ellenkezik a tapasztalattal, hiszen az éppen a 

gondos betakarítás, a gazdagodás metonímiája lehetne, mint Arany Sejtelem c. versében.  

De nem ezen lendül tovább a versbeszéd, pusztán a nyári és a téli táj szembeállítását 

célozta. 

Érdekes ez a kis magyar bukolika: a nyár elveszettként („elfecséreltként”) eszményibb, 

idillikusabb, mint valójában. A gondtalan ezópuszi tücsök, a dalos kedvű madárkák, a méla 

kolompú birkanyáj és kesergő sípjával a pásztorlegény jobban ideillene Csokonai 

picturájaként, mint a nyersebb és szilajabb életerőt mutató nyári vers, Az alföld – Méneseknek 

nyargaló futása / Zúg a szélben, körmeik dobognak, / S a csikósok kurjantása hallik / S 

pattogása hangos ostoroknak. 

Ugyanaz a metafora fogja át a verset, ahogy a tankönyvi elemzés is megfogalmazza: „A 

téli nap látványát három kép is érzékelteti: a harmadik strófában először mint »fáradt madár«, 

majd idős, rövidlátó emberként jelenik meg. Az utolsó versszak képe pedig – nyilvánvaló 

politikai utalásként – egy mérges tekintetű, elűzött királyhoz hasonlítja a lemenő napot.” 

Észrevehetjük, hogy a téli nap alacsony röppályájáról van szó az első hasonlatban, a 

másik a folyamatos rövidülése a nappalnak, a harmadik pedig a nap halála. Nem egyszerűen 

az alkony, hanem a téli napfordulóhoz való közeledés. Hogy aztán magát a téli napfordulót a 

fény születéseként imádják, a fény győzelmének a sötétség fölött – Sol Invictus. 

Minden király naphős, minden korona napszimbólum, az alkonyi napgolyó véres/vörös 

(a két szó hasadással jött létre) – a megszemélyesítés a fény és a látás összefüggésére épít: így 

áll össze a Petőfi-vers zseniális záróképe. 

10. A forradalom és a szabadságharc költője 

Nem kell ahhoz Petőfinek egy téli naplemente, hogy forradalmat vizionáljon.  

Az idézett költői levelében – Várady Antalhoz, 1846 – jelzi, hogy maholnap kitör a vész, 

a forradalom, a szabadságharc – a világszabadság harca. 

Ahogy a nép kétféle jelentését is meg kell különböztetni – a plebs a plebejus 

(nemesellenes, jakobinus) hangvételt jelenti, a natio a nemzetit, a nacionalizmust –, úgy a 

forradalom és a szabadságharc fogalmait is meg kell különböztetnünk. A nép forradalmat 
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csinál – a nemzet szabadságharcot folytat. Az egyik ugyanazon társadalom két osztályát állítja 

szembe, a szabadságharcban a nemzet egységben áll ellent egy idegen népnek vagy 

hatalomnak. 

A reformkorban ez a kettő csodálatos egységben volt – Jelszavaink valának: haza és 

haladás – és megmaradt 1848–49-ben is. A forradalom egy idegen birodalommal szemben 

állította helyre a nemzet szuverenitását (felelős magyar kormány, évenkénti országgyűlés 

Pesten stb.) – maga a szabadságharc akkor robbant ki, amikor ezt Bécs semmissé akarta tenni. 

Ezekben az embert próbáló, lélekcserélő időkben Petőfi kezdettől a forradalom és a 

szabadságharc költője lett és maradt. 

Nem volt ez akkor sem egyszerű, sem törvényszerű. 

Petőfi lehetett volna a radikálisok vezéralakja – olyan népszerű lett a Nemzeti dallal, 

hogy Bécsben komolyan azt gondolták, hogy húszezer felfegyverzett paraszttal áll Rákos 

mezején. 

Aztán simán kibukik a népképviseleti országgyűlési választásokon. Ekkor költi Az 

apostolt. 

S amint kiírta magából republikánus, radikális dühét, hazafias ódát ír: Európa csendes, 

újra csendes… 

Nemzeti dal 

Mivel lehetne kiegészíteni a főszöveg elemzését, értelmezését? Néhány kérdéssel. 

 Mit jelent a megszemélyesítés: hív a haza? Mit jelent a hív mint parancs? 

 Mit jelent a második versszakban megfogalmazott hivatkozás az ősökre: szabadon 

éltek-haltak? 

 Mit jelent a szolgaföldben nem nyughatnak összetett költői kép? Milyen érv 

származtatható ebből? 

 Milyen fokozás: sehonnai – bitang – rongy? Milyen emberi attitűdöket tud 

belefoglalni a költő? 

 A haza becsülete – a magyar név: Milyen típusú értékek ezek? Mit kell értük 

tennünk egyenként? 

 Minek a szimbóluma a régi kard? Hogyan értelmezi át Petőfi? 

 Milyen halál képe jelenik meg az utolsó versszakban? Mi az erény jutalma? 

 Miért írta bele Petőfi a versbe refrénként kétszer is az esküszünk kifejezést? 

 Miért a magyarok Istenére teszi le a nép az esküt? 

Európa csendes, újra csendes… 

Petőfi még 18 verset írt, mielőtt látták bemenekülni a kukoricásba a fehéregyházi útról 

két őt üldöző kozák lovas elől. 

Nem ez a legkétségbeesettebb verse. Valójában az utolsó az: Szörnyű idők… 

Durvaságban – ez a vers egyáltalán nem az – toronymagasan a Mit nem beszél a 

német… vezet az életműben. 
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Még radikalizmusában sem a legszélsőségesebb: az Élet vagy halál c. költeménye mai 

fogalmaink és félelmeink szerint átlépi a politikai korrekt beszéd határát. 

Viszont nagyon reális az Európa-képe – minden romanticizmusa ellenére. 

Nem csak arról van szó, hogy valamirevaló eredményt egyetlen nép forradalma vívott 

ki a népek tavasza feltámadt tengere hullámverésében: a magyar. Nem csak azért, mert a 

többi forradalom elzúgott, lecsendesült. Még csak azért sem, mert Petőfi romantikája szerint 

csak a gyávaság az, amit le lehet győzni: Félénk eb a sor, csak csahol / A bátraktól elszalad (Ha 

férfi vagy, légy férfi…) Hanem azért, mert azt tudatosítja, hogy Európa népeire nem 

számíthatunk. Csak magunkra. 

Az a bizonyos népek hazája: nagy világ Vörösmarty Szózatában sem a reményt 

jelentette, csak a romantika eszméjét Európáról, a népek hazájáról. De a valóságban a nagy 

európai nemzeteket, országokat érti alatta, amelyek nem feltétlen állnak a magyar 

szabadság(harc) mellé. Ezért vizionálja a végítéletet, a nemzethalált.  

Kevesen tudják, hogy 1836 hátterében milyen titkos alkut kötöttek a nagyhatalmak. 

1833-ban a münchengrätzi szerződésben Ausztria és Oroszország helyreállította a 

konzervatív együttműködést. Nyilvánosan csak a Török Birodalom integritásának épsége 

mellett foglaltak állást, a szerződés titkos záradékában azonban (amelyhez Poroszország is 

csatlakozott) a belső rend fenntartása érdekében egymásnak fegyveres segítséget ígértek. Ez 

az intervenció. 

1849 januárjában Petőfi ezt még nem láthatta – a muszka csapatok beözönlését 1849 

júliusában –, de hihette, érezhette: ennek szól a vers tragikus befejezése: Tekints reánk, 

tekints, szabadság,/ Ismerd meg mostan népedet: / Midőn más könnyet sem mer adni, / Mi 

vérrel áldozunk neked. / Vagy kell-e még több, hogy áldásod / Ne érdemetlen szálljon ránk? / 

E hűtlen korban mi utolsó / Egyetlen híveid valánk!  

11. Az apostol 

A kétszintű érettségi bevezetésének kezdeti szakaszában, 2006 májusában Az apostol volt az 

emelt szintű írásbeli első feladatának kitűzött tárgya az ún. nyelvi-irodalmi műveltségi 

tesztben. Az emelt szintű feladat a műismereti minimumba értelemszerűen ott véli a helyét a 

mű teljes szövegének, annak ellenére, hogy konkrétan feladatokat csak a megadott 

szemelvényhez, a szakirodalomban szőlőszem-hasonlatként emlegetett monológhoz ad. 

„1. A mű egyik méltatója szerint »Az apostol […] a költő eszméinek szótára«. Nevezze 

meg azokat az ideológiai-politikai eszméket, amelyek irányítják a főhős törekvéseit! Legalább 

négy problémakört említsen!  

Lehetséges válaszelemek: – királyellenesség; – prófétaszerep, zsenikultusz (a nagy, 

kiválasztott ember és a tömeg viszonya); – egyházellenesség (antiklerikalizmus); – a 

világforradalom eszméje; – a világszabadság gondolata; – a társadalmi-szociális egyenlőség 

gondolata; – a közös boldogság elérésének ideája.” 
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Magának az idézett szemelvénynek a szövegértése alapján a prófétaszerep – 

pontosabban az apostol-szerep – szempontjából a nagy ember és a történelem viszonya és a 

közös boldogság elérésének az ideája releváns. Ugyanakkor a feladat legalább négyet kér, 

tehát a kimaradtak közül – királyellenesség, egyházellenesség, a világforradalom eszméje, a 

világszabadság gondolata, a társadalmi-szociális egyenlőség – való választást Az apostol teljes 

szövegére vonatkozó ismeretekből kell hozzátenni. 

„2. Nevezzen meg három olyan Petőfi-alkotást, amely Az apostolhoz hasonló eszméket 

hirdet! 

Lehetséges példák: Levél Várady Antalhoz; Az ítélet; Egy gondolat bánt engemet…; A 

XIX. század költői; A nép; A nép nevében; Világosságot!; Szabadság, szerelem!; Nemzeti dal; 

Beszél a fákkal a bús őszi szél; A szabadsághoz; A királyokhoz; Föltámadott a tenger…; 

Respublika; Akasszátok föl a királyokat!” 

A megadottak közül a kerettantervi követelmény szerint mindössze kettő 

szövegismerete van előírva: A XIX. század költői és a Nemzeti dal lenne tehát a középszinten 

elvárt, s ehhez képest még egy emelt szinten.  

„3. Az irodalmi köztudat az idézett monológot »szőlőszem-hasonlatként« emlegeti. 

Fejtse ki véleményét a költői kép elemzésével arról, hogy stilisztikai szempontból helytálló-e a 

megállapítás! 

Lehetséges tartalmi elemek: – a monológot szervező kép nem tekinthető hasonlatnak, 

hanem összetett költői képnek, allegóriának; – az összetett költői képek többnyire elemi költői 

képekre (pl. metaforákra) vezethetőek vissza, kibontásukkal, részletezésükkel nőnek 

allegóriává; – az allegória az egész művön végigvitt összetett költői kép, melyben a gondolati 

és a képi elem egyértelműen megfeleltethető egymásnak; – a megfeleltetést – többnyire a mű 

végén – maga a szöveg is megadja (szőlőszem = világ; egy nyár = történelmi idő; napsugár = 

nagy ember).” 

A tankönyv főszövege tartalmi szempontból értelmezi az ún. szőlőszem-hasonlatot: 

„Optimista szemlélete a 11. fejezet szőlőszem-allegóriájában és a 20. fejezet jövővíziójában is 

tükröződik. Az előbbi a napsugarak által édessé érlelt szőlőszemhez hasonlítja a nagy lelkek 

áldozatát: eltűnnek, de egy kicsivel előrébb mozdítják a világtörténelem fejlődését.” 

Ugyanakkor allegóriát mond hasonlat helyett, és ennek a fogalomnak van nyoma a 

tankönyvben. Igaz, Berzsenyi és Vörösmarty kapcsán használja, de a 9. évfolyam újgenerációs 

tankönyve többször is, Horatius és Janus Pannonius kapcsán.  

„4. A közölt monológot az írásjelek változatossága jellemzi.  

a) Milyen hangulati-poétikai, kommunikációs szerepe van a szövegrészletben a 

mondatzáró írásjelek gazdagságának? Válasza legalább hat elemet tartalmazzon!  

Lehetséges tartalmi elemek: – a szöveg erősen retorizált; – a mondatzáró írásjelek a 

belső vívódást tükrözik; – a mondatzáró írásjelek a végső felismerésig való eljutás bonyolult 

lélektani-intellektuális folyamatát érzékeltetik; – a pont (.) a közlő, tájékoztató funkció jelzője; 

– a megszólaló a bizonyosság jegyében tesz állításokat; – a kérdések egy része retorikai kérdés; 
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– a kérdőjel (?) tükrözi a megszólaló (látszólagos) bizonytalanságát; – a kérdőjel érzelmileg 

bevonja az olvasót a gondolatmenetbe; – a felkiáltójel (!) az érzelmi telítettség hordozója; – a 

felkiáltójel az önbuzdítás, önfelszólítás kifejezője; – a felkiáltójel retorikusan is jelzi a 

heurisztikus, végső felismerést.” 

Csak a teljesség kedvéért: a feladatsornak voltak és vannak olyan részei, melyeknek 

nem elsősorban az irodalomtanításban van relevanciájuk, mivel ez nyelvi feladatokat is 

tartalmaz, tehát a magyar nyelv és kommunikáció tantárgynak is vannak feladatai az érettségi 

követelmények teljesítése érdekében. Ez az előző feladat esetében is fennállt. 

„b) Mi a szerepe a monológban a három pontnak (…), illetve a gondolatjelnek (–)? 

Legalább két tényezőt említsen!  

Lehetséges tartalmi elemek: – a három pont (…), illetve a gondolatjel (–) az elhallgatás 

(ellipszis) mint retorikai-stilisztikai alakzat tipográfiai kifejezője; – a (…) a szünet jelzéseként is 

felfogható, hivatva arra, hogy az olvasóra tett hatást fokozza; – mindkét írásjel funkciója 

többrétű; – a szöveg egészében jelezheti, hogy a megszólaló továbbgondolja mondandóját; – 

jelezheti, hogy a megszólaló új gondolatmenetbe kezd; – az olvasót, befogadót bevonja a 

meditációs folyamatba; – a megszólaló a közlését megkérdőjelezhetetlennek, végérvényesnek 

tekinti.” 

Ugyanaz a reflexió, mint a 4.a feladatrész esetében volt. 

„5. Állapítsa meg a monológ verselését! 

a) Verselés: időmértékes (szabad versbe váltó) b) Meghatározó versláb: jambus” 

Az időmértékes verselés, az uralkodó versláb megnevezése irodalmi kompetencia 

középszinten is. 

12. Jókai Mór pályája 

A kerettanterv is kiemelt fejlesztési célként, követelményként rögzíti Jókai pályájának 

ismeretét: „Jókai alkotásainak jellemzői, műfaji változatok az életművében; regényírói 

művészetének sajátosságai a romantikus prózaepika jegyében. A tanuló […] ismeri Jókai helyét 

a magyar regényirodalom történetében, alkotásmódjának jellemzőit; felismeri a romantikus 

ábrázolásmód sajátosságait és a romantikus regény jellemző műfaji változatait.” 

Nyilvánvaló, hogy az ismert peremfeltételek közepette – egy műve olvasása kötelező, 

részletesen az van az elemzés és értelmezés középpontjába állítva – a fenti elvárás csak a 

pályakép bemutatásával elégíthető ki.  

Ugyanakkor Jókai pályája legalább annyira fényes, mint életműve – azt is 

mondhatnánk, hogy regényes. 

Mert különben egy elbeszélő, kiváltképp a nagyepikus széppróza alkotójának pályája 

pusztán irodalomtörténeti értékkel bír, bármelyik műve értelmezhető önmagában is, 

nemhogy az író pályája, hanem a szorosabban vett életrajzának ismerete sem kell ahhoz (egy 

bizonyos szintig). Ez nem mondható el egy alanyi költő, egy lírikus vagy egy drámaköltő 

esetében. 
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Mikszáth Kálmán Jókai Mór élete és kora c. esszészerű elbeszélésének epilógusát 

érdemes e helyütt kicsit bővebben idézni: 

Bízvást kérdhetem tehát, melyik Jókait rajzoljam? A tarokkozó bácsit a klubból, vagy a 

kokárdás nyalka ifjút, aki 1848. március 15-én a nép előtt forradalmi szónoklatot tart? Ahhoz 

a Jókaihoz nyúljak, aki merengve jár kampós botjával hálóköntösben rózsái közt? Úgy 

képzeljem-e el, amint a cercle-nél egy finom udvaronc gesztusaival cseveg a királynéval? Mind 

ismerem a különféle Jókaikat; látom lelki szemeimmel a köhécselő pápai diákot és látom az 

udvarias aggastyánt, aki utolsó útján Abbáziából jövet álmosan, fáradtan őgyeleg a túlzsúfolt 

kocsi folyosóján egész éjjel, mert nem jut számára ülőhely a fülkében, hol hozzátartozói 

alusznak; látom egy helyütt gyermekiesen önzőnek, másutt apostolian nagylelkűnek, 

csodálatba ejt a szerénysége, de ismerem őt úgyis, mikor önérzetesen mutogatja vendégeinek: 

„Ebben a karszékben szoktam ülni írás közben, ezzel a tollal írtam meg a ‘Szerelem bolondjai’-

t.” Nos, hát melyikhez nyúljak a Jókai Mórok közül? Mert csak egyetlen egyet szabad 

lepingálnom, de összhangban kell lennie a többivel mindnyájával. 

A szabadságharc leverése után  

„A kiegyezésig Jókai volt a nemzet vigasztalója” – mondhatjuk, hogy utána is. Mert pl. 

a legnagyobb regényét 1869-ben írta, amivel visszaadta a szabadságharc méltóságát, 

megörökítette a hősöket és az árulókat, eszményi alakokba öntötte azt a forró hazaszeretetet, 

amit ezek után csak egyszerűen ’48-nak mondanak. 

Petőfi eltűnt, Széchenyi Döblingben, a politikai elit száműzetésben, ott is üldöztetve, 

mint a szerencsétlen sorsú Teleki, vagy démonaitól üldöztetve, mint Szemere. Arany 

dolgozatokat javít, s arról versel, hogy leteszi a lantot. 

Eközben Jókai, a nagy mesemondó történelmi regényekkel tartja a lelket a nemzetben, 

ahogy majd néhány év múlva a nagykőrösi balladák, de amelyek csak a kiegyezés után lettek 

publikusak. Tompa Mihály verset ír A gólyához. 

Fénykora és késői korszaka 

Ez a fénykor már legalább 1854-ben elkezdődött: az Egy magyar nábob nemcsak tárgya 

– a reformkor –, hősei – Széchenyi és Wesselényi nagyságú karakterek –, hanem nyelve, 

szerkezete okán is feltétlen mellé állítható a későbbi, vitathatatlanul legfontosabb műveihez. 

A korábban már körülírt A kőszívű ember fiai c. regényeposzhoz, hőskölteményhez, a 

varázslatos arabeszkekkel hímzett Az arany ember c. nagyregényéhez és a többihez. Ugyanez 

elmondható a regényes című És mégis mozog a föld c. művéről is, hiszen annak tárgya és hősei 

is a legendaszövés aranybányái: a felvilágosodás korának tragikusan torzóban maradt 

életműveinek, Csokonaié, Batsányié, a nagy kelet-kutató Kőrösi Csoma életregénye, a magyar 

teátristák vándorélete.  

Talán bántó a kifejezés: fénykor, mert azt – rossz realista beidegződéssel – néhány évre 

és néhány műre engedi meg, és a kortárs európai irodalmi trendekhez mérve Jókai későbbi 

műveit lefokozza. Jókai 1875 után még húsz évig alkot – az egész írói pályája ötven éves –, s 
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olyan műveket, mint pl. Egy az Isten, Névtelen vár, Rab Ráby, Szeretve mind a vérpadig, Gr. 

Benyovszky Móric életrajza, Fráter György. 

13. Jókai Mór: Az arany ember 

Talán sikerül a szaktanárnak a diákjait rávenni, hogy kézbe vegyék a regényt, ha – a ráhangoló 

feladatra utalva – saját élményük a filmes adaptáció elavultsága, mintha hosszú 

tanulmányokban ismeretekre tesznek szert a korabeli olvasói elvárásokat tekintve. De ezt a 

célt elérhetik azzal is, ha kisebb részletet felolvasva ugyanazt filmes jelenetben megnézik. 

A regény cselekménye. Borítékolni lehet, hogy egy tankönyvi hasábon nem lehet Az 

arany ember cselekményét teljes körűen összefoglalni. Vagy kimaradnak nagyon fontos 

történetelemek, vagy felborul azok időrendje, kauzális kapcsolódása – vagy egyszerűen a 

tömör fogalmazás szükségszerűen hamis állításokba torkollik. Hogy mégis megfelelően 

közvetítsük a diákjaink felé a történetet, néhány támpont: 

 A regény a Vaskapu leírásával kezdődik, amin a Szent Borbála szerencsésen átjut; 

 miután túlélik a szélvihart, ami a magas sziklafalak közt lecsap, észreveszik a török 

hadihajót; 

 Tímár Mihály háromszor teszi életét kockára, hogy megmentse a hajót és utasait;  

 nyilvánvaló, hogy szerelemre lobbant Tímea, a török lány iránt, aki nem nagyon 

veszi észre; 

 miután az üldözőket lerázták, élelemért és vízért kikötnek egy ismeretlen szigeten; 

 először csak maga a hajóbiztos lép a szigetre, ami olyan, mint a Paradicsom – ezt 

érzi; 

 azt is megérzi, hogy ezen a szigeten csak nők laknak, csak utána találkozik 

Terézával, Noémivel; 

 majd visszatér a hajó fáradt utasaival, de az első találkozások rendre nem 

sikerednek jól; 

 először a két hasonló korú lány, bakfisok vesznek össze, a bajt egy cica, később egy 

férfi okozza; 

 betoppan a kalandor Krisztyán Tódor, aki – később derül ki – felismeri Ali 

Csorbadzsit; 

 Tímár akaratlanul fültanúja lesz Teréza és Krisztyán vitájának, aki pénzt követel az 

asszonytól; 

 Teréza a Szigetlakók története c. részben elmondja a drámai előzményeket, 

ittlétüket; 

 visszatérve a hajóra és folytatva a vontatást árral szemben, Ali hirtelen halálos 

mérget vesz be; 

 biztos benne, hogy Krisztyán török kém, aki előreszökött, s ezért Tímárra bízza a 

lányát; 
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 arra kéri, hogy adja át Komáromban Brazovics Athanáznak, a gyámnak a 

vagyonkájával együtt; 

 külön szól arról, hogy a gyám személyesen legyen jelen a búzászsákok kiürítésekor; 

 kéri Tímárt, hogy testét dobja bele a Dunába, s írást ad neki arról, hogy 

dysentériában szenvedett; 

 Tímár különös módon hajtja végre Ali Csorbadzsi végakaratát, úgy tesz, mintha el 

akarná temettetni; 

 a part menti görögkeleti pap nem hajlandó, a falu népe nem engedi, ezért 

legényekkel őriztetik; 

 Tímár pontosan tudja, mi fog történni, az őrök éjszaka beledobják a testet a 

Dunába; 

 reggel úgy tesz, mintha nagyon fel lenne háborodva, jegyzőkönyvet írat alá az 

analfabéta őrökkel; 

 Pancsován várják, hogy kézre kerüljön Ali Csorbadzsi, és a vagyonát lefoglalják, de 

hiába; 

 Tímár mindent papírokkal tud igazolni, hogy jóhiszeműleg járt el, Tímea és a vagyon 

megmenekül; 

 ekkor nevezik másodszor Tímárt arany embernek – a cs.kir. sajkás kapitány 

önzetlenül. 

Ez történik hozzávetőleg a regény első tizenhárom fejezetében, mielőtt a Szent 

Borbálát elérné a végzete. 

Az „arany ember” 

A főszöveg második bekezdése a címszereplőt jellemzi.  

14. Romantikus regény, realista elemekkel 

Már a ráhangoló feladat elárulja a címben kifejezett értelmezést. Vissza is kérdezi a 

realizmusról elméletben tanultakat. 

15. Az elbeszélő és a szereplők viszonya 

A ráhangoló feladat elmélettel kezd: „Ki beszél a regényben? Kinek a szemével látja az 

eseményeket? Az események idejéhez képest mikor mesél?”  

Maga a konkrét feladat – „Idézz fel korábban tanult műveket, amelyek a fenti 

szempontok szerint ellentétbe állíthatók egymással!” – az első bekezdésben megismerendő, 

megértendő, megtanulandó szempontok szerint oldható meg. 

Az úgynevezett külső fokalizációnak az a jelentése, hogy az író nem azonosul a hősével, 

kívülről látja őt. Ahhoz, hogy gondolatait, érzelmeit is be tudja mutatni – tehát a jellemzést 

intenzívebbé tudja tenni –, szükséges, hogy mintegy megszólaltassa, azt lássa az olvasó, amit 

a szereplő lát. A zéró fokalizáció pedig a romantikus író és a fiktív, általa kitalált hősök általa 

kigondolt történetét láttatja. 
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A belső fokalizációra Az élő alabástrom c. fejezet jó példa, ahol a szereplő egy csapásra 

gazdag lehet, ha nem tesz semmit, nem ébreszti fel a mélyen alvó Tímeát, hanem csak hagyja, 

hogy az események menjenek a maguk mentén: Nézd! Ha te most nem teszed azt, ami rád van 

bízva, ha e halottat a Dunába nem dobod; ha azt az alvót fel nem költöd, hanem engeded 

csendesen átaludni a másvilágra, mi lesz akkor? Az áruló már följelenté azóta Pancsován a 

szökevény Csorbadzsit; ha te megelőznéd, s Pancsova helyett Belgrádon kötnél ki, ott 

jelentenéd fel; a szökevény kincseinek egyharmada törvény szerint a tied lenne. Úgyis senkié 

az már, az apa meghalt, a leány, ha te fel nem ébreszted, alszik örökre. Egyszerre milyen 

gazdag ember lennél! A gazdag ember derék ember, a szegény ember pedig csak komisz 

ember! 

A harmadik példából is jól látható a zéró fokalizáció: A Szigorú vizsgálat című fejezet 

végén például közli a rövid levelet, amelyet az orsovai vámfelügyelő küld Tímárral Kacsukának: 

Sógor! Ajánlom e levél átadóját különös figyelmedbe. Ez egy arany ember! Ezt a mindentudó 

nézőpontot nevezzük zéró fokalizációnak. 

A nyelvi jellemzés eszközei 

A bekezdést Eiseman Mihály elemzése tölti ki majdnem teljes egészében, aki az író 

következetlenségeként értelmezi, hogy Jókai regényében Tímea miért olvassa fel azt a levelet 

kettesben Kacsukával, amit neki írt. Az irodalomtörténész azzal érvel, hogy egyetlen céllal: azt 

a Szent György-szobor mögötti leshelyén Tímár is hallja. „Tímárnak tudnia kell, miért is 

látogatja meg Kacsuka Tímeát. Vagyis, hogy mit tartalmaz a gyanút keltő levél, amelyet az 

őrnagy a törött kard mellett az asszonynak küldött. A jelenetben így különböző nézőpontok 

ütköznek, amely azt a kényszerű, s a szituáció felől indokolatlan gesztust vonja maga után, 

hogy Tímea hangosan felolvassa a levelet Kacsukának: annak, aki azt írta.” 

Mit lehet ehhez hozzátenni? Például azt, hogy az olvasó hallja, mi van a levélben. 

De ennek sokkal fontosabb szerepe van Jókainál: – Önnek a levele így szól: 

„Asszonyom! Én ma egy emberrel párbajt vívtam, s csak kardom kettétörésén múlt, hogy ezt 

meg nem öltem. E párbajnak oly rejtélyes körülményei vannak, melyek egyenesen önt, és még 

inkább önnek a férjét érdeklik. Engedjen ön nekem néhány percnyi találkozást, hogy önnek 

mindent elmondhassak, amit önnek tudnia szükséges.” E levélben kétszer is alá van 

húzva „önnek a férjét”. Ez volt az az ok, uram, mely engemet rábírt arra, hogy önnek alkalmat 

adjak vélem beszélhetni. Szóljon ön; mi összefüggése van az ön párbajának Levetinczy úr 

személyes ügyével? Hallgatni fogok önre, amíg Levetinczy úrról beszél: amint másra tér át, 

eltávozom.  

Hozzátartozik a teljes bekezdés tartalmához: A jellemzés nyelvi eszközei közül a 

legkézenfekvőbb, hogy az elbeszélő mindenkit a maga kultúrájának megfelelően beszéltet.  

Nem szükséges a szaktanárnak egy kötelező olvasmány közös feldolgozásakor, mint a 

kottához, úgy ragaszkodni a tankönyv szerkezetéhez, beosztásához, hiszen – optimális 

esetben – van közös olvasmányélmény, ami bázist jelent a közös beszélgetéshez, a közös 

gondolkodáshoz.  



FI -  50 102 090 1/1  I ro da lom 9 .  |  F I -  50 102 100 1/1  I ro da lom 1 0.  –  Ta ná r i  k éz i kön y v  

 169 

III. A TANKÖNYVEK EREDMÉNYES HASZNÁLATÁNAK FELTÉTELEI ÉS 

LEHETŐSÉGEI 

III.1. A tanulási folyamat megtervezése és értékelése 

A kézikönyvben igyekszünk egy konkrét példán bemutatni, hogyan érdemes megszervezni a 

tanulási folyamatot. Egy szűkebb tankönyvi területre, a kilencedikes irodalomtankönyv egyik 

témakörére fókuszálunk:  

IV. A reneszánsz irodalma 

6. Világirodalom – az európai irodalom a 14–16. században (reneszánsz): 5 óra 

9. Janus Pannonius portréja: 6 óra 

10. Balassi Bálint portréja: 8 óra 

12. Színház- és drámatörténet – az angol színház a 16-17. században és Shakespeare: 6 óra 

 

A kerettanterv négy tematikus egységet egyesít, amelyekhez összesen 26 tanórát rendel a 

szabályozó dokumentum. 

Az újgenerációs tankönyv ezt bontja le az alábbiak szerint: 

 

IV. A RENESZÁNSZ IRODALMA 

A reneszánsz    

Giovanni Boccaccio  

Francesco Petrarca  

Janus Pannonius pályája  

Janus Pannonius epigrammaköltészete 

Janus Pannonius elégiái 

Az Egy dunántúli mandulafáról elemzése 

A reformáció magyar irodalma  

Balassi Bálint pályája  

Balassi Bálint istenes versei 

Balassi Bálint szerelmi költészete  

Balassi két versének összehasonlító elemzése 

Balassi Bálint: Egy katonaének  

William Shakespeare  

Shakespeare: Romeo és Júlia  

A Romeo és Júlia szerkezete  

Shakespeare: Hamlet, dán királyfi  

Összefoglalás 
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III.2. A tankönyvekre épülő normál és rugalmas tanmenetek 

Ebben a fejezetben – folytatva az előző gondolatmenetet – a reneszánsz témakörre vonatkozó 

rugalmas tanmenet részletét közöljük. 

Ez a tanmenet a korábbi, immár normálnak nevezett verzió mellett született 

mintatanmenet. Ebben az a cél vezérelte a fejlesztőket, hogy egyrészt megmutassák: a 

kerettantervi követelményeknek mi az a minimuma, ami még legitim, másrészt, hogy 

ösztönözzék a szaktanárt, hogy az ismeretközlő, új tananyag feldolgozását célzó tanórák 

mellett több időt fordítsanak a tanultak elmélyítésére, rendszerezésére, gyakorlásra – azaz a 

kompetenciák fejlesztésére. 

 

Témák 
órákra 
bon-
tása 

Az óra témája 
(tankönyvi 
lecke) vagy 
funkciója 

Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 

A RENESZÁNSZ IRODALMA 

44.  A reneszánsz   A humanizmus és 
reneszánsz; kor és 
korstílus ismertetése; 
legfontosabb reneszánsz 
művészek és gondolkodók 
megemlítése. 

A legfontosabb reneszánsz 
képzőművészeti alkotások. 

A fogalmi gondolkodás 
fejlesztése mellett a 
tanuló tudatosítja a 
legfontosabb 
reneszánsz 
eszményeket, 
értékeket, tárgyakat, 
témákat.   

Reneszánsz, 
humanizmus, 
polihisztor, 
utánzás, harmónia, 
klasszikus-
klasszicista 

45. Giovanni 
Boccaccio: 
Dekameron 

Boccaccio 
novelláskötetének átfogó 
ismertetése. 

A novella műfajának 
elhatárolása a vicctől és az 
anekdotától. 

Ismeretbővítés. 
Erkölcsi érzék 
fejlesztése: 
szórakoztatás és 
megbotránkoztatás; 
műfajelméleti 
(poétikai) tudás 
fejlesztése 

Novella, csattanó, 
fordulat, tetőpont. 

A Dekameron 
szerkezete, 
kerettörténete; 
tipikus témái 

46. A Sólyom-
novella 
elemzése 

Műelemzés: a novella 
poétikai jellemzőinek 
megfigyelése: tárgy és 
téma; szerkezet – egy 
jelenetre való fókuszálás, 
csattanó (végkifejlet). 

Az elbeszélés nyelvi 
értékei; értékrend. 

Szövegértés és 
műértelmezés; 

csoportmunka, 
differenciálás 

 

A Sólyom-novella 
előzetes ismerete 
(értő olvasása) 
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Témák 
órákra 
bon-
tása 

Az óra témája 
(tankönyvi 
lecke) vagy 
funkciója 

Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 

47. Petrarca 
Daloskönyve 

A dal (canzone) műfaj és a 
szonettforma jellemzése. 

A reneszánsz udvarló 
szerelem jellemzése 
közben lehetőség van a 
lovagi szerelemmel való 
összehasonlításra. 

Olvasás, az írott szöveg 
megértése; írás, 
szövegalkotás; 
irodalmi kultúra, az 
irodalmi művek 
értelmezése; az 
ítélőképesség, az 
erkölcsi, az esztétikai 
és a történeti érzék 
fejlesztése. 

Szonett-forma, dal, 
helyzetdal, idill. 

A Daloskönyv 
(Canzionere) 
szerkezete 

48. A XXXV. és a 
75. szonett 
összevetése 

Összehasonlító 
műelemzés: Petrarca 
XXXV. és Shakespeare 75. 
szonettjének összevetése; 

végezhető 
csoportmunkában, de a 
Shakespeare-szonett 
keletkezéséhez 
előtanulmányok 
szükségesek. 

Két irodalmi mű 
összehasonlítása 
megadott szempontok 
szerint: verstípus, 
műforma, hangnem, 
látásmód hasonlósága 
– az életanyag, a 
keletkezés 
különbségei. 

Shakespeare: 75. 
szonett 

49. Janus 
Pannonius 
pályája 

Ismerkedés az első 
Európa-szerte ismert 
magyarországi költő 
alakjával, lírai 
költészetével. 

Reneszánsz kultúra és 
Mátyás király. A 
humanista főpap 
közszolgálata és privát 
lírája. 

Történelmi tantárgyi 
koncentráció. 

A humanizmus mint 
magatartás: nemzet- 
és szövegköztiség;  

tudatosítja, értékeli az 
életmű néhány fontos 
témáját, a lírai alany 
magatartását (pl. 
költői öntudat, 
művészi becsvágy, 
búcsúzás). 

Janus Pannonius 
életműve, pályája – 
itáliai tanulóévek 
és magyarországi 
szolgálat Mátyás 
bizalmasaként; 

Janus Pannonius 
műfajai: 
epigramma, elégia, 
panegyricus 

50. Az epigramma 
műfaja 

A görög és a latin típusú 
epigramma alapvető 
különbségei – az antik 
hagyomány két ága: 
Szimonidész és Martialis. 

Csoportmunkában 
végezhető műelemzés, 
illetve értelmezés. 

Összehasonlító 
műelemzés mint 
kimeneti kompetencia; 

poétikai ismeretek 
bővítése; metrikai 
elemzési készség 
fejlesztése. 

A thermopülai 
hősök sírfelirata, 
Janus Pannonius 
csípős gúnyversei 
Szilviához, 
Gryllushoz; 
Berzsenyi, Kölcsey, 
Vörösmarty egy-
egy epigrammája 
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Témák 
órákra 
bon-
tása 

Az óra témája 
(tankönyvi 
lecke) vagy 
funkciója 

Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 

51. Janus 
Pannonius 
elégiái 

Egy elégia elemzése. Az 
óra célja egy viszonylag 
nagyobb terjedelmű lírai 
művel való foglalkozás: 
Egy dunántúli 
mandulafáról. 

Irodalmi szöveg 
értelmezése. 

Antik szimbólumok és 
hivatkozások. 

Elégia, disztichon 

52.  Az Egy 
dunántúli 
mandulafáról 
elemzése 

A tankönyvi lecke 
feldolgozása 
csoportmunkával; 
szempontok: antik 
hivatkozások halmozása, 
az epigramma mint 
szerkezeti törzs; a 
beleoltott klasszikus 
műfaj, az elégia ismérvei. 

Szövegértési 
kompetencia; 

csoportmunka, 
szociális tanulás, 

szövegalkotási 
feladatok – 
jegyzetelés. 

Tankönyvi lecke: 

az Egy dunántúli 
mandulafáról 
elemzése 

53. A reformáció – 
a reformáció 
korának 
magyar 
irodalma 

A tankönyvi lecke önálló 
feldolgozása – a tanórán 
az összegzés szempontjai: 
a reformáció jellemzése és 
hitágazatai. 

Hatása a nemzeti nyelvű 
irodalmakra – kiadható 
kiselőadás-témák: a 
vizsolyi Biblia, a Magyar 
Elektra, a zsoltárfordítások 
stb. 

Ismeretbővítés. A 
társas együttélés, a 
vitakultúra fejlesztése. 

Tantárgyköztiség: 

a protestantizmus, a 
magyarországi 
reformáció 
ismeretanyaga a 
történelemkönyvekből 
önállóan felkutatható. 

Reformáció, 
katolikus, 
protestáns, 
református, 
evangélikus, 
unitárius, Luther, 
Kálvin, Zwingli, 
Szervét Mihály, 
Dávid Ferenc, 
Bornemisza, 
Károlyi Gáspár, 
Szenczi Molnár 
Albert, Sylvester 
János 

54. Balassi Bálint 
pályája 

Balassi Bálint alakjával 
való ismerkedés. 
Reneszánsz udvari kultúra 
továbbélése Balassi 
költészetében. Balassi 
szenvedélyessége. Az óra 
célja fölkelteni a diákság 
érdeklődését Balassi 
figurája iránt. 

Ismeretbővítés. 

Történelmi tantárgyi 
koncentráció: végvári 
élet, a három részre 
szakadt ország 
problematikája; 
Habsburg-hűség és 
határai. 

Zsoltárparafrázis, 
istenes ének, 
szerelmi költészet, 
reneszánsz udvari 
kultúra, az udvari 
ember. Balassi 
életének 
legfontosabb 
eseményei. 

55. Balassi Bálint 
istenes versei 

Bocsásd meg, Úristen… 

Adj már csendességet… 

műértelmezések 

A himnuszköltészettől 
az istenes vers 
műfajáig: 
zsoltárparafrázisok és 
a vallásos, vallomásos 
líra személyes 
hangvétele. 

Szemelvények a 
szöveggyűjtemény
ből 
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Témák 
órákra 
bon-
tása 

Az óra témája 
(tankönyvi 
lecke) vagy 
funkciója 

Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 

56. Végek dicsérete Ennek a versnek a 
részletesebb elemzése 
alkalmat ad annak 
tisztázására, hogy milyen 
formakészletből válogat a 
poeta doctus – és hogy 
Balassi mennyire 
jellegzetesen magyar 
lírikus. 

Irodalmi eszközökre és 
formákra, ill. a 
kompozícióra való 
érzékenység 
feltámasztása; 

a retorikus szerkezet 
felismerése: pictura és 
sententia az antik 
stilisztika 
eszköztárából. 

Balassi-strófa, 
nótajelzés; 

retorikus szerkezet, 
intonáció és 
argumentáció;  

az ún. hárompillérű 
verskompozíció és 
a szimmetria 

57. William 
Shakespeare 
pályája 

A Shakespeare-korabeli, az 
Erzsébet-kori angol 
színház jellemzése.  

Shakespeare tragédiái, 
királydrámái és vígjátékai. 

Ismeretbővítés. 

Tantárgyi 
koncentráció: 
történelem, 
művészettörténet. 

Önálló ismeretszerzés 
– kiselőadások. 

Erzsébet-kor, 
Globe; 

Lear király, 
Macbeth, Othello, 
III. Richárd, Julius 
Caesar, A Szent 
Iván-éji álom, 
Vízkereszt, Sok 
hűhó semmiért 

58. Shakespeare: 
Romeo és Júlia 

Az ismert szöveg alapján 
drámaelemzés. A mű 
filmes feldolgozásainak 
megtekintése (részletek) 
és elemzése. 

Erkölcsi érzék 
fejlesztése. 

Szöveg és kép 
összhangja – irodalom 
és filmes adaptáció, a 
tanuló lehetőség 
szerint megtekint egy 
színházi előadást (vagy 
felvételét). 

Toposz, tragikum, 
tragédia, látszat, 
valóság, véletlen, 
emelkedett és 
alantas, prológus, 
vándortéma. 

59.  Kötelező 
olvasmány 
közös 
feldolgozása 

A Romeo és Júlia jelenetei, 
szereplői, 
cselekményfordulatai, a 
bonyodalom, a fejlődés 
(válság), a tetőpont és a 
végkifejlet. 

Karakterek: 
hősszerelmesek és 
kisszerű figurák, zsáner: a 
Dajka. 

Az előzetes 
szövegismeret 
rendszerezése műfaji, 
szerkezetbeli fogalmak 
mentén; 

a cselekmény pontos 
ismeretének és a jó 
jellemzésnek az 
eredménye a 
konfliktus releváns 
értelmezése. 

A tragédia szövege 
(Kosztolányi-
fordítás) 
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Témák 
órákra 
bon-
tása 

Az óra témája 
(tankönyvi 
lecke) vagy 
funkciója 

Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 

60. Shakespeare: 
Hamlet, dán 
királyfi 

Ismerkedés a 
bosszúdráma műfaj 
hagyományaival. Hogyan 
lehet egy középkori dán 
regéből világdrámát, 
emberiség-költeményt 
faragni? 

A Hamlet 
cselekménybonyolítása és 
a címszereplő karaktere. 

Az erkölcsi érzék 
fejlesztése: 
mindennapi 
konfliktusok 
megjelenése és 
megjelenítése egy 
drámában. A klasszikus 
dráma helyzetei a 
hétköznapokban. 

Ajánlott olvasmány 

61. A reneszánsz – 
összefoglalás 

A tankönyvi fejezet 
kérdéseinek és 
feladatainak feldolgozása 
differenciálással: egyéni, 
páros és csoportmunka. 

Szöveg- és 
feladatértés; 

csoportmunka, önálló 
tanulás. 

Tankönyvi 
kérdések és 
feladatok 

62.  Témazáró 
dolgozat 

Nagyesszé. Kötelezően 
választható témák: 

1. A reneszánsz szerelmi 
témája 
2. Vérmes harcosok és 
művelt humanisták 
3. „Mert költő hívő nem 
lehet” 

Szövegalkotás – a 
kimeneti (érettségi) 
követelmény első 
(puha) megfogal-
mazása: a nagyesszé 
terjedelme és 
érvelésmódja a 
csoport összetételéhez 
és haladásához 
arányosítva. 

 

Az óraszámok elosztása tendenciákat jelez: 

Témák 
Új tananyag 

feldolgozása 

Képességfejlesztés, 

összefoglalás, 

gyakorlás, ellenőrzés 

Teljes 

óraszám 

72 óra 

Kerettantervi 

órakeret 

72 óra 

A reneszánsz irodalma – 

normál  
13 5 18 25 

A reneszánsz irodalma – 

rugalmas 
9 9 18 25 

Jól látható, hogy a kerettantervi 25 óra – a tananyag észszerű csökkentésével – jelentős 

mértékben szorítható, s azon belül is növelhető – az új anyag feldolgozása mellett – a 

képességfejlesztésre szánt idő mennyisége.  
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III.3. Hatékony tanítási módszerek és tanulási technikák 

A következőkben egy leckén belül vizsgáljuk a tanítási módszerek hatékonyságát, illetve azt, 

hogy milyen szerepe lehet a tankönyvnek a hatékony tanulási technikák megismertetésében, 

mennyire tudja a saját eszköztárával szolgálni a tanulás eredményességét.  

Legyen ez a lecke az Irodalom 10. egyik fejezete: Berzsenyi közösségi ódái.  

Ha csak erre a leszűkített tárgyra nézve vesszük alaposabban szemügyre a 

kerettantervet, akkor a következőket vonatkoztathatjuk A magyarokhoz [I-II.] c. ódákra: 

„nevelési-fejlesztési cél: Az európai és a magyar irodalom összekapcsolódásának felismerése 

által a nemzeti és az európai identitás erősítése. Az egyén és közösség problémáinak európai 

és hazai dimenziói: polgárosodás, parlagiasság; ismeretek: Berzsenyi Dániel portréja; jellemző 

műfajok, témák, életérzések költészetében. A magyarokhoz I. és legalább még egy mű 

értelmezése. Berzsenyi hatása, továbbélése a későbbi magyar költészetben.” 

A magyarokhoz II. (Forr a világ bús tengere… kezdetű) versről a tankönyv a lecke 

második (utolsó) bekezdésében szól néhány mondatban.  

A két hazafias óda közül a hét feladatból az első három vonatkozik a Forr a világ bús 

tengere… kezdetű műre. Azok is felemás módon – ti. összehasonlítva a másik, azonos című 

költeménnyel.  

A főszöveg második bekezdése – A magyarokhoz II. – csupán pár mondatból áll. A jelen 

történelmi pillanat kihívása és veszélyei értelemszerűen ragadja meg azt a történelmi 

mozzanatot, amire a válasz a nemesi országgyűlés, aminek az alkalma szüli a verset. Valóban 

tételmondat: Nem sokaság, hanem / Lélek s szabad nép tesz csuda dolgokat. 

„Amíg A magyarokhoz (I.) zárlatában a nagy birodalmak az elbukást példázzák, addig 

ebben a versben a reményteli felemelkedés lehetőségét jelentik” – a diák össze tudja 

kapcsolni a kijelentést a vers valamelyik sorával: Nem sokaság, hanem / Lélek s szabad nép 

tesz csuda dolgokat. / Ez tette Rómát föld urává, / Ez Marathont s Budavárt hiressé.  

A hatékony tanítási módszerek és a Forr a világ bús tengere, ó magyar! kezdetű óda 

termékeny összekapcsolását lehet kezdeni a szentencia-piktúra retorikus fogalompár 

érvényesülésével. Hiszen már az első sor kép – forr a világ bús tengere – kifejtett metafora, a 

tenger alkaioszi toposza jól felismerhető, akár Petőfi híres ’48-as költeményének legelején: 

Feltámadott a tenger, a népek tengere. 

Finom és rejtett párhuzam – az Erünniszek is az antikvitás relikviái – ismétli a képet és 

variálja: ez a retorikus szerkezetben az intonáció – összességében tehát mégis szentencia: 

felütés, állítás, kijelentés. 

A 2-3. versszak költői leírása a napóleoni háborúk okozta földindulásnak – 

argumentáció. Ebben lenne benne az a bizonyos nehezen érthető térbeli összefoglalás, amit a 

szövegfeldolgozás első feladata megállapít. A hatékonyságot az jelentené, ha a hiperbolikus 

képek konkrét történelmi utalásait ki tudnánk bontani, a diák számára világossá téve azokat. 

Pl. hogy milyen világraszóló győzelmeket aratott az ajaccioi ügyvéd fia Austerlitz és Jéna 

mezein, hogy elfoglalta a porosz fővárost, Berlint stb. 
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Az ódai megszólítás a negyedik versszakban realizálódik: a pozsonyi diétán tanácskozó 

rendekhez szól a vers – antik díszítő jelzőként Ferenc királyt Vespasianus római császár fiához 

hasonlítva –, és visszacsatlakozik az állam hajója toposzhoz, amivel az első sorban kezdett. 

De a vers fő témája csak ez után következik: Ébreszd fel alvó nemzeti lelkedet!  

Nem lehet nem észrevenni a másik óda évtizedig csiszolgatott fő sorának ismétlődését: 

A nemzet őrlelkét tapodja – a magyarság legnagyobb erőforrása a nemzeti identitás, az 

önazonosság. 

A gondolatmenet ugyanúgy szembeállítja a belső tartás és a külső történelmi erők 

jellemzően romantikus ellentétezését, mint a másik magyarokhoz írt óda: a korábbi képekben 

felfokozottan megjelenített külső – világtörténeti – folyamatok kihívására a válasz a nemzet 

erkölcsi-szellemi egysége. A szél kihívásaira a fa gyökereivel válaszol – ennek a bölcsessége a 

kevély tölgy összetett költői képében megvolt Berzsenyinél is. 

A már idézett Nem sokaság, hanem / Lélek s szabad nép tesz csuda dolgokat 

egyetemes kijelentés, tehát szentencia, metaforikus elem sem igazán van benne (kép), de jól 

láthatóan a felszólításhoz, az enyhén profetikus hangütéshez van rendelve érv gyanánt. Benne 

pedig pontosan ugyanaz a látásmód érhető tetten, mint ami Vörösmartynak erőt ad: 

Megfogyva bár, de törve nem / Él nemzet e hazán. / S népek hazája: nagy világ, / Hozzád 

bátran kiált! 

III.4. A tankönyvek tanórai és otthoni használatának lehetőségei 

Ebben a részben csak konkrétan, egy leckét a fókuszba állítva vizsgáljuk a címben jelzettek 

lehetőségét. 

Legyen a választott fejezet az Irodalom 10. IV. témaköréből az egyik: Jókai Mór: Az 

arany ember. Mindenekelőtt azért, mert ennek a leckének a tárgya a kötelezően 

elolvasandónak kijelölt Jókai-regény, illetve azért, mert maga a lecke a mű elemző 

bemutatására törekszik, a cím mindenképp ezt tűzi ki. 

A tankönyvi fejezetet értelemszerűen először otthoni olvasásra szánták, a regény 

elmélyült olvasása után, a témát közösen feldolgozó tanóra előtt, arra készülve. Ehhez lehet 

eleve feladatokat adni. 

A III.2. rész ide vonatkozó lapjain bőven kifejtettük, hogy a regény cselekménye 

mennyire szerteágazó, s hogy azt a főszöveg semmiképp sem tudja áttekinteni úgy, hogy abból 

jelentős cselekményelem, cselekményfordulat szükségképp ki ne maradjon, megbontva a 

regénykompozíció zárt egységét. A kézikönyv írója azzal próbálkozott legutóbb, hogy a 

diákoknak feladatként adta, készítsenek ők saját maguknak, a társaiknak olyan szinopszisokat, 

amelyek egy-egy regényfejezetről adnak tömör, de adekvát képet. Az arany ember 49 részéről 

írtak szigorúan egy-egy oldalnyi szöveget, a diákok maguk osztották el a fejezeteket, a 

szaktanár pedig ezek értékelésével (szükség szerint korrigálásával) abszolválta az ellenőrzés 

pedagógiailag elhagyhatatlan kötelezettségét.  
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A második bekezdés, Az „arany ember” ismét csak tipikusan olyan tárgy, tananyag, 

amit meghatározott munkaformában érdemes feldolgozni: a tanórán. A címszereplő alakja, 

figurája, személyisége és jelleme mindenképp olyan epikai eleme egy nagyregénynek, ami 

kiemelten fontossá teszi a róla való beszédet. Mármost ezt a diskurzust elő lehet készíteni a 

tanórát megelőzően végzendő tevékenységgel. A legkézenfekvőbb magának az eposzi állandó 

jelzőnek e felbukkanása a regényfolyamban, kezdve az orsovai vámtiszt levélbeli mondatával, 

amivel Kacsuka Imre, a sógora figyelmébe ajánlja Tímárt, befejezve azokkal a narratív 

részekkel, amikor az író maga is így nevezi a főhősét. Ezt a variációs sort meg lehet figyeltetni 

a diákokkal, akár az olvasás előtt, de akár utána is; az órán erre – a megfigyelésre – már 

kevesebb lehetőség van. Persze, az órára is lehet feladatot készíteni, ha a szaktanár eleve 

maga keresi ki ezeket a részeket, és úgy adja a feladatot, de sokkal hatékonyabb, ha a sokszori 

ismétlődést maguk a diákok keresik a regény szövegében, jelenetei közt. 

Kifejezetten jó órai feladat lehet az arany ember motívuma mitológiai eredetéhez a 

tankönyvi illusztráció, célzott feladattal. Egyszerűen ki lehet szűrni, ki olvasott, ki olvasott 

precízen és hatékonyan. Csak az tud válaszolni arra a kérdésre, hogyan kapcsolódik Nicolas 

Poussin festménye, annak mitológiai ábrázolása konkrétan Jókai regényéhez. Az író az utolsó 

fejezetben – UTÓHANGOK AZ „ARANY EMBER”-HEZ – maga adja a magyarázatot. A regény 

Londonban Timar’s two world, Amerikában Modern Midas címmel jelent meg angolul, utalva 

Midász királyra, akinek kezében minden arannyá válik.  

Rögtön adva van a kérdés: Mit jelent ez Tímár élete során, mi válik szó szerint arannyá 

a kezében, s miért nem feltétlenül jelent ez csupa jót a regényhős számára – főleg a regény 

végkifejletét tekintve? 

Visszatérve a tankönyvi lecke hatékony felhasználásához, a főszöveg második 

bekezdése kínálja magát a csoportos tevékenység szervezésére. Annak egy-egy bekezdése 

lehet egy-egy kisebb tanulócsoport feladata. Akár csak a szövegrészlet megjelölésével, de a 

tételmondat kijelölésével is meg lehet szervezni az ilyen kooperációt. Ilyen keresendő, 

kiemelendő, értelmezendő tételmondatok lehetnek:  

1. Jelleme dinamikusan változik a történet során.  

2. A cím értelemváltozásai szorosan összefüggnek Tímár pályájával.  

3. Míg karrierje felível, erkölcsileg egyre melyebbre süllyed. 

4. A lelepleződéstől való félelem azonban egyre több szorongást okoz hősünknek.  

5. Új értelemben tűnik fel a címadó metafora, miután Tímár elszánja magát a 

fordulatra.  

Amennyiben ezen csoporttevékenységek produktumai, a közzététel szóban hangzott 

el, lehet írásbeli munkaként feladni a vázlatkészítést a bekezdésből: nemcsak a tételmondatok 

utólagos rögzítését, hanem azok érvekkel való alátámasztását, a regény adott pontjaira, 

cselekményelemére, jelenetére való pontos hivatkozással. 
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Az Irány a szöveg! feladatai a szaktanár óratervezésétől függően lehetnek szerves 

részei magának a tanórának, de megelőzhetik és követhetik is azt. Mindkét megoldásnak 

vannak előnyei és hátrányai. 

Az előnyöket tekintve az órára való felkészülés, a tanórai aktivitás, motiválás, 

differenciálás és kooperáció, a harmadik időrendi variáns esetén az ismeretek alkalmazása, 

vagy akár a szövegalkotás. 

Hátrányai lehetnek a különböző időrendnek: az órai figyelem lanyhulása, vagy éppen 

a csoportmunka miatt annak a megoszlása; az aktívak dolgoznak, a többiek elvannak, az 

utólagosan végezhető szövegfeldolgozás pedig már elvesztheti az érdekességét. 

A hatodik feladatot a tankönyv emelt szintűnek minősíti, hogy ti. az alabástrom-szobor 

Tímea állandó jelzője – maga is görög mitológiai toposz (Pygmalion). Ez nem feltétlen nehéz 

feladat, hiszen maga a szöveg értelmezi a metaforikus kifejezést – az ún. belső és a zéró 

fokalizáció eszközeinek a használatával többször is.  

Nem érdektelen az a lehetőség, hogy az Értelmezés feladata Érveléssé alakítható, a 

tankönyvi felvezető szöveg akár állítássá is tehető, amivel a diák egyet is érthet, de akár 

érvelhet is ellene. A lényeg: hivatkozzon az olvasmányélményeire, kisebb részben a tankönyvi 

főszöveg arányvesztő kijelentéseire. 

Összefoglalva a tanulságokat: a szaktanár bőven kap anyagot és inspirációt ahhoz, hogy 

a tankönyvet hogyan használja a maga tevékenysége során, és mikor engedje azt szabadabban 

használni a tanórán kívül a diákjai szorgalmára, kreativitására építve. 

Pedagógiailag az utóbbi célszerűbb és eredményesebb. 
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MELLÉKLETEK 

Melléklet a III. fejezethez: Katona József: Bánk bán  

(olvasónapló – helyett) 

Jegyzés 

Katona egy előszót (Jegyzés) illeszt a Bánk bán átdolgozott változatának kiadása elé (1819), 

melyben sok adatot közöl nemcsak magának a műnek a forrásairól, hanem az átdolgozás írói 

megfontolásairól is, amire Bárány Boldizsár Rostája késztette. 

1. Katona azt állítja, hogy nincs híre a kolozsvári Erdélyi Múzeum drámapályázatának 

eredményéről (az ős-Bánk bán eredménytelenségéről), aminek igazából örül, mert így jobban 

van módja azt, az első drámaváltozatot átdolgozni. 

2. Legterjedelmesebben Ottó figuráját írja körbe, hogy miért őt választotta a királynő, 

Gertrudis testvérei közül a dráma egyik kulcsszereplőjének, aki a német király 

meggyilkolásában a krónikák szerint is fő részes lehetett. Egy Müller nevű német szerző 

Bánkról írt művével ellentétben a testvérek közül kettőnek az alakjából gyúrja össze a 

drámabeli Ottó figuráját. A históriai Ottóéból, aki megölte Fülöp királyt, és Berchtoldéból, 

akiből ugyan először kalocsai érseket csináltak („miután bebizonyosodott, hogy huszonöt 

esztendős létére már tud olvasni”), de mivel a magyarok utálták, Itáliába szökött. A pápa 

„aquiléjai” főpappá emelte, és ott is halt meg. 

3. A másik fiktív – históriákban nem ilyen alakban fellelhető – főszereplője a drámának 

Melinda. Katona először még Adelajdnak nevezve, de a később kezébe került Müller-dráma 

magyar fordítása nyomán Bánk bán (Benedictus), Konrád gróf fia feleségeként szerepelteti. 

Melindát az Imre király kíséretébe tartozó magyarországi főúr – amikor magyar királynővé lett 

a spanyol Aragóniai Konstancia – fia feleségévé tette. Katona kiemeli – a német forrásnak 

köszönve – a spanyol származású Melinda világszép voltát.  

4. Katona megerősíti abbéli szándékát, hogy mind a személyneveket – Bánk, Endre, 

Soma, Mikhál, Solom –, mind a báni méltóságnevet (’gróf, báró’) a régies alakjukban használja. 

Ajánlás „szabados Kecskemét mezővárassa nemes főbírája – és tanácsához 

Katona verses dedikáció formájában teszi tiszteletét szülővárosa előtt. Első szülöttének nevezi 

az átdolgozott Bánk bánt, és abban tömör formában foglalja össze a dráma lényegét: „Gyászos 

az, mit búja szívvel / Itten egy latorfi mível: / Egy magyar becsűletével / Rogy le két ház drága 

/ Földi boldogsága”. Könnyen értelmezhető, hogy kit nevez latorfinak: Ottót, és akinek a 

becsületét veszni látja, az Bánk. A két ház földi boldogságának vesztét sem kell másként érteni, 

mint hogy két szerető férj veszti el feleségét. Endre Gertrudist, Bánk Melindát. 
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Előversengés (prológus) 

1. Ahogy Katona nevezi a dráma első jelenetét, a párbeszédet Ottó és Biberach között, 

inkább emlékeztet a görög tragédiák prologoszára, mint a szó mai értelemben vett (’előszó’) 

jelentésére.  

2. Ebben a dialógusban a mámoros Ottó és a cinikus Biberach Melinda sikeres 

elcsábításáról beszél, nagyjából annyi erkölcsi kétely közepette, mintha legalábbis a királynő 

öccse, a herceg a királyi udvar valamelyik komornáját akarná ágyba vinni. A lézengő ritter, 

Biberach Ottó bizalmasaként sikertelenül inti gazdáját az óvatosságra, hogy ti. Melinda, az első 

udvarhölgy Bánk, a nagyúr felesége. A férj nem akárki mint férfi sem. De Ottónak van egy 

elhallgatott félmondata a bánról: „őtet a nagyúri hivatal”. Amit Biberach így folytat: „El fogja, 

úgy-e, majd vakítani?” Lehet, hogy félreértette Ottót, aki mégsem avatja be bizalmasát 

minden dolgába? Mindenesetre összecseng Ottó szava a későbbiek közül annak 

felismerésével, amit Bánk mond, hogy őt a királyné nem ok nélkül halmozza el köztisztségéből 

fakadó feladatokkal, ennek egyike, hogy vidéki körútra küldi. Csak hogy az öcs, Ottó 

megkörnyékezhesse Melindát, aki szemlátomást lelki és erkölcsi támasz nélkül van a királynő 

idegenektől hemzsegő, idegen szellemiségű udvarában. 

3. Ottót nem lehet szándékától pusztán a férj majdani bosszújára tett célzásokkal 

eltéríteni: fogadkozik, hogy Melindát még a báli éjszakán meghódítja. „És még ma kell, hogy ő 

enyém legyen!”. Szerelemről ömleng – talán erre utalt a Jegyzésben Katona, amikor az első 

változatról szólva azt írja, hogy ez a drámai szövegrészlet „tele van ifjú vérem gőzével, 

negéddel és feszengéssel”. Mindenesetre nem csak Biberachnak lehetnek kétségei afelől, hogy 

ez az érzés nem igazi vonzalom, pusztán kísértő vágy, felajzottság. Bujaság – ahogy a szerző a 

Kecskemét városhoz írt dedikációban megfogalmazta.  

4. A jelenetbe váratlanul maga a királyné lép be (kísérete nélkül, mintegy a protokoll 

ellenére), és kemény szavakkal inti meg Ottót, hogy nem rendez mulatságot (az esztendő vége 

felé!) pusztán azért, hogy dédelgetett öccse szabadon űzhesse kisded játékait Melindával. 

Közli Ottóval, hogy holnap el kell hagynia a királyi udvart. Ez a cselekményfordulat és Gertrudis 

jellemfordulata éppen akkor következik be, amikor Ottó a csábítás gyors sikerére fogad(kozik). 

Az elhallgatott, félbeszakított mondat kapcsán az az értelmezés is helytálló lehet, miszerint 

Gertrudis és Ottó között korábban volt egy megállapodás. E szerint a nővér azzal segíti a 

hercegi öcs kedvtelését, hogy Bánkot hivatali teendőkkel halmozza el, és hogy eltávolítja az 

udvarból, a felesége mellől, akit királynői tekintélyét latba vetve kényszerít az udvarába vidéki 

magánya helyett. Hogy miért gondolta (volna) meg magát a királynő, arra majd a későbbi 

jelenetek egyikében kapunk magyarázatot. 

5. Ha eddig nem lenne világos a bonyodalom egyik cselekményeleme – hogy Ottó 

vágyik Melindára, sőt minél hamarabb meg akarja kapni, hogy önző vágyait a lenézett 

magyarok rovására kiélje –, akkor az most már világosan áll előttünk: Ottónak gyorsan kell 

cselekednie, hisz „holnap utazik”. Ez a lakoma az utolsó, nemcsak mint lehetőség, hanem 

egyáltalán. Ezzel a királynői szándékkal gyorsulnak fel az események, legalábbis az egyik fő 
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cselekményszál tekintetében. Ám hogy az ármány és a cselszövés bonyolult szövevényében ez 

csak az egyik, de korántsem a legfontosabb szál, azt is éppen Gertrudis királynői mondata 

sejteti: a továbbiakban magának a „király utáni bánatja” avagy öccse „esztelenkedése” miatt 

„soha jobbágyaim kedvét nem [áldozza] fel”. 

I. Első szakasz (az első felvonás) 

 Az előversengés utáni időszakaszban játszódik, megszakítás nélkül, lineáris 

rendben, kb. egy-másfél óra alatt; 

 a szín a királyi mulatóterem vendégszobája – kiváló hely a szereplők ki-

bevonulására, kisebb párbeszédekre; 

 a szakasz hozzávetőleg az alábbi 9, nehezebben elkülöníthető jelenetből áll (Katona 

eredeti jelzései ellenére). 

1. jelenet: Simon, Mikhál – Melinda bátyjai –, majd hozzájuk ül le Petur bán, a békétlenek 

„szószólója” 

 A jelenet mintha nem is ott folytatódna, ahol az előbb az előversengés abbamaradt: 

más a témája (késleltetés); 

 a két bojóthi (spanyol) menekült jól érzi magát Hungáriában: „itt nem aljasul el a 

spanyol…”; 

 ők veszik észre a „békétleneket”, akik komor arcukkal kitűnnek a vigadozók közül; 

 nem véletlen, hogy épp hozzájuk csatlakozik Petur bán, aki először a nemzeti 

megosztottságot teszi szóvá; 

 mintha feleselne a két testvérpár korábbi szavaival – „lévnyalóvá lettél, dicső Árpád 

gyümölcse”; 

 Petur szavaiból elsőnek a királyi nagyasszony elleni harag és gyűlölet csendül ki, ez 

a békétlenség oka; 

 ugyanakkor rajongó elfogultsággal beszél arról, hogy mi teszi a magyart különbbé 

az idegenekhez képest; 

 mindazonáltal bevonja a két bánt a titkos szervezkedésbe – mintha Melinda 

befolyásolására célozgatna; 

 a hármas párbeszédet Myska bán megjelenése akasztja meg, aki a merániakkal tart, 

a királynő elkötelezettje; 

 azt is elmondja a két rangbélinek, hogy titokban visszahívta Bánk bánt, a nagyúrt, 

de homályosan beszél: először kapcsolódik össze (Petur szavaiban és szándéka 

szerint) a „haza és Melinda” neve, sorsa; 

 Myska bán a királynőre koccintana – Petur a magyar szabadságra, s ezzel 

egybegyűjti a békétleneket is; 

 a Myska bánnak kínos jelenetnek (a szerveződés láttán) az utolsó tánc bejelentése 

vet véget, a terem kiürül. 
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2. jelenet: Bánk bán és Petur titkos találkozója 

 Katona leíró szavai Bánkra: „nemes méltóság, mindenben gyanakodó tekintet, 

fojtott tűz…”; 

 a megszólaló Bánk magyarázatot ad: „Hazánk külön-külön vidékein jajt és bánatot 

találtam…”; 

 Petur homályos célzást tesz Bánk személyes érintettségére az ármánykodás, 

titkolózás kapcsán; 

 majd a bővebb beavatás, informálás végett éjszakai megbeszélésre hívja a házába, 

a jelszó: Melinda; 

 Petur se szó, se beszéd, kurtán-furcsán távozik, a kétségbeesésbe taszítva Bánk 

bánt; 

 a rövid jelenetnek szem- és fültanúja lett az ólálkodó Biberach, ennek később lesz 

jelentősége. 

3. jelenet: Bánk bán – megjelenik Tiborc, aki füle hallatára Bánk hangosan mondja ki, mi gyötri. 

A jelenet lényegében Bánk monológja: akinek gondolatmenete Melinda köré fonódik. Bánk 

olyannyira a saját gondolataiba merül, hogy még Tiborc panaszát is rögtön Melindára érti, 

jelezve, hogy Petur szándékoltan rejtélyes szavai mennyire az elevenébe vágtak. Melinda!? Az 

– Melinda – jelszavok! / Melinda szép, mocsoktalan neve / ma szemfedélül szolgál egy 

sötétben / ólálkodó csoport között. – Titoknak / lett zára a Melinda szabad neve! 

Mindazonáltal először nem a titok nyomán indul a monológ, hanem kitör Bánk rajongó 

szerelme felesége iránt: Melinda! És mindég Melinda! – Szent / név! Égi és földi mindenem 

javát / szorosan egybefoglaló erős / lánc… Aztán persze afelé fordul a töprengés, hogy mi a 

kapcsolat a sötétben ólálkodó csoport és Melinda szép, mocsoktalan neve között. Könyörög 

Istenhez, hogy bölcsességet adjon, mindentudást, hogy – ahogy ő fogalmazza – e nagy 

fátyolon / átlássak, és eszemmel a halandók / szívébe nézhessek, mint a tükörbe. Első 

felismerése be is csapja, arra jól eszmél rá, hogy vidéki körútra a „királyos asszony” azért 

küldte, hogy saját háznépét magára hagyva, Melinda tisztességét megkísértse. Érthetők ezek 

a szavak úgy is, amint a dolgok valójában is vannak: a királynő kiszolgáltatja udvarhölgyét öccse 

kéjvágyának. Ekkor Bánk semmiképp nem gyanakodhat Ottóra – később már ráismer a 

csábítóra –, de gyanakszik Melindára, mint aki hűtlen lett, elárulta szerelmüket, megcsalta. 

Ekkor gondolatai enyhülni látszanak a békétlenek iránt: most már csak „sötétben bujdosók”, 

akik mintegy csak ráébresztik Bánkot, hogy férji becsületében meglopták. Mindenesetre 

Melinda hűtlensége felől szinte már alig van kétsége. Rádöbben arra, amit érez, az a 

féltékenység, de egyszersmind még mindig felmerül benne: az akarja (Petur) féltékenyé tenni, 

aki nyugodalmát megirigyelte (talányos szavak, de bele lehet érteni a békétlen Petur és a 

vonakodó Bánk korábbi jelenetébe). Viszont rögtön a józan megfontolás után kitör belőle a 

felpiszkált féltékenység, teljes zavarodottság lesz úrrá rajta és a beszédén (Tiborc már-már 

őrültnek látja). A korábbi szerelme – amit rajongó, romantikus képekben szenvedélyesen fejez 
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ki – nevetséges törpévé válik csalódása óriása mellett. Hirtelen döntve az ólálkodókhoz megy 

– mondja, de mint később kiderül, nem ezt teszi. 

4. jelenet: Ottó és Biberach 

 Egy elhallgatott jelenetrészben arra kérte Ottó bizalmasát, Biberachot, hogy 

Melindát idehívja – egyedül; 

 Biberach – abban a hitben, hogy a titokban visszatérő Bánk hallgatózik – nem akarja 

magát bajba keverni; 

 olyan hangnemben beszél az asszonyi ingatagságról, ami inkább kontrasztja Bánk 

csalódásának, mint tanács; 

 a vele elégedetlen Ottó bosszúsan hagyja ott a színen, ami alkalom Biberachnak 

egy kisebb monológra: 

Először filozofikusnak tűnik Biberach: az emberi akaratok és vágyak öncélú 

csapongását érinti a bölcselkedés. Érthető ez Ottóra is, de részben önmagára, hogy kisember 

volta ellenére beleszője magát nagyok okos tanácsadójaként, bizalmasaként a folyamatokba, 

az uralkodásba, a hatalom felsőbb köreibe. Ugyanakkor mintha bejelentené azt a szándékát, 

hogy elszakadni kíván Ottótól – „Biberachod hátrébb áll” –, ami megismétlése annak, amit 

korábban Ottónak is elég egyértelműen hozott a tudomására: sem a búdban, sem / a 

szerencsédben soha / Ok lenni nem kivánok. Majd visszatér a gondolatmenete arra, amivel 

elindult: azon csodálkozik, hogy egy olyan szellemi törpe, mint Ottó, hogyan tudja manipulálni 

a nővérét, s rajta országrészek sorsát, jövendőjét kockára tenni eredendően egy gyerekes vágy 

makacsságáért (ez pontosan Gertrudis szavaira rímel, amit az előversengésben a füle hallatára 

mondott). 

Itthon vagyon tehát – Melinda a jel – / Jó, jó – de csak vigyázva. Meglehet, / Bánkhoz 

szegődök. Ott van a haza, / Hol a haszon – s miért ne húzzam azt? – világos, hogy innen, ezzel 

a tudással Biberach kettős játékot űz. 

5. jelenet: Biberach és Izidóra (thüringiai nemes leányzó, Ottóba szerelmes, ezért fordul 

Biberachhoz) 

 Mintha Biberach megütközne azon, hogy Ottó vonzódását Melindához ez az 

udvarhölgy is észrevette; 

 Melinda esetleges csalárdságáról éppen olyan cinikusan beszél Izidórának, mint 

korábban Ottónak; 

 megszánja a német lányt, azt tanácsolja neki, hogy ne legyen ennyire kitárulkozó, 

őszinte, naiv Ottóval; 

 valamint azt – ennek később lesz nagy jelentősége –, hogy kövesse Melindát, mint 

az árnyék; 

 a jelenetet Biberach ismét magányosan zárja, most Izidórára tesz hasonló pikírt 

megjegyzést, mint Ottóra. 
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6. jelenet: Melinda és Ottó 

 Nem világos, hogy miért találkoznak titokban, talán ezt Melinda már korábban 

megígérte Biberachnak; 

 belecsöppenünk a jelenetbe, korábban mondhatott valamit Ottó, amin Melinda – 

joggal – felháborodik; 

 Ottó belecsúszik egy olyan mondatba, amit inkább elhallgatnia kellett volna: 

együgyű szívnek nevezi Melindát; 

 aki végre átlát a királynőn és öccsén: azért kellett az udvarba jönnie, hogy Ottó buja 

vágyait rajta kiélhesse; 

 Ottó megpróbál ügyesen beszélni, mintha meg se hallotta volna, milyen kemény 

vád és igazság hangzott el; 

 bókolása közben túlzásokba esik, Melinda kezét szorítja – ezt a jelenetet látja meg 

a leselkedő Bánk; 

 de nem hallja azt, amit később Melinda mond: pedig legalább olyan forró vallomás, 

mint korábban az övé. 

7. jelenet: Melinda, Ottó és Gertrudis (a királynő is váratlanul lép bele a kétértelmű helyzetbe) 

 A királynő jellemzően a kínos jelenetet – vele van a hölgyek kara – Melindán kéri 

számon, nem is tudni, miért; 

 Melinda – korábbi felismerése mentén – bátran szól: a királynőt vádolja, hogy 

kiszolgáltatta öccse kényének; 

 Gertrudis gőgje szemmel láthatóan komoly sebet kap, talán ezért is számonkérőbb 

az öccsével szemben; 

 a királynő most is ügyesen lavíroz: az udvarhölgyek előtt megőrzi méltóságát, de 

nyíltan szól az öccséhez: 

A célod nem; de a módjaid / Útálhatom. Magam készítek útat, / Mivel beteg testvérem 

megvidámítása / Volt késztetőm; nem tiltottam soha / Tőled szerelmet! Vidámság, öröm, / 

Minden csak a szolgálatodra volt; / S most fajtalan véred tilalmas úton / Melinda bírására 

csörgedez. / Itt áll ím a gyűlöltetett; s az a / Szép győzedelmes, kit meg kellett volna győzni, / 

Amott meg – útálván ezt, engem is / Kerűl. Gertrudis egészen brutálisan igazolja a néző 

esetleges vélekedését: a királynő kettős játékot űz, méltóságát arra használja fel, hogy saját 

vére (az öccse) tilalmas vágyait kiszolgálja. S ha ellentmond is neki, a gőgje, a hiúsága szab 

határt Ottónak. Sérti már a látszata is, hogy egy meráni kontár – ahogy ezt majd kimondja; 

 de előtte (és az udvarhölgyek előtt!) cinikusan, férfilogikával beszél a szebbik nem 

erkölcsi állhatatosságáról, Melindáról; 

 mintha felmondaná az Ottóval kötött korábbi megegyezését: nem kíván továbbra 

is eszköze lenni öccse buja vágyainak. 
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8. jelenet: Ottó és Biberach (aki váratlanul tér vissza és megmosolyogva a tanácstalan Ottót, 

rossz ötlettel villanyozza fel) 

Biberach elmondja Ottónak, mit tegyen: színlelt módon enyhítse meg Melindát, 

békítse össze a királynővel, mondja azt, hogy szerelmi vallomása csak próba volt hűségét 

bizonyítandó, fogadja meg színleg Gertrudis távozásra szóló korábbi parancsát, az elutazásra 

János-áldást ürítve itasson a két hölggyel olyan szert, amivel elérheti célját. A királynő majd 

álmos lesz, Melinda pedig „felhevülve” pottyan az ölébe – így érhet célt, amint azt korábban 

megfogadta – éjjel. (Ezek majdan cselekményelemenként a későbbi történések maguk is – de 

nehéz ebben Biberach rafinált érdekét látni.) 

9. jelenet: Bánk (kilépve a rejtekajtó mögül – meztelen fegyverrel a kezében – 

nagymonológjával zárja le az első szakaszt) 

Bánk úgy szólal meg, mintha mindent világosan látott és mindent tisztán hallott volna. 

(Pedig ez nem így van, Melindával kapcsolatban súlyos félreértésben marad: a benne 

megszólaló féltékenység az, ami elvakítja, és azt hallja, amit akar.) Megformált szavai szerint 

most látna tisztán: Vond ki lelkem, most magad / Azon setét ködből, mely eltakarta / Előled a 

világot s emberi / Vak bízodalomba szőtt! Ez a vak bizodalom először egyként vonatkozik a 

felesége szerelmére, hűségére és a királyné iránti jóhiszeműségre (amit korábban már okkal 

kérdőjelezett meg). 

Majd Gertrudis királynő iránti lojalitását dobja a sutba (ennyivel lép előbbre lelkileg a 

szembenállás útján, közelítve a békétlenekhez): …egy / Fertelmes asszony, kit, hogy ördögi / 

Érzésiben ne lephessen meg a / Jobb ember, érthetetlenül beszéli / Kétféleképpen gondolatjait. 

Szinte bizonyos, hogy Gertrudis és Ottó korábbi párbeszédét tisztán hallotta, bár nem 

hallhatott mindent. 

Világosan látja helyzete kettősségét: De hát Melinda! oh! hát a haza! / Itten Melindám, 

ottan a hazám – / A pártütés kiáltoz, a szerelmem / Tartóztat. Mintha konkrétan is jelentené 

ez a kitörés, kifakadás, a dilemma a választás kényszerét, hogy ha itt marad, tisztázhatja a 

helyzetét Melindával (akár meg is ölheti). De ugyanakkor elígérkezett Peturnak, hogy elmegy 

a titkos összeesküvők, a békétlenek közé, ahová most már a királynőből való keserű 

kiábrándulása is taszíthatja. De hát épp azért akar odamenni, hogy a zendülést a nemzet 

egésze, a nyomorgó nép létbiztonsága érdekében megakadályozza, bár a királynő 

hatalmaskodása jogossá teheti azt. „Bánk, a király személye” – ez azt jelenti, hogy a 

címszereplő karakterében most felülkerekedni látszik a közjogi szerep, az annak való nemes 

megfelelés, és ez háttérbe szorítja a szerelmes és féltékeny férfit, a férjet. 

Szedd rendbe, lélek, magadat és szakaszd / Szét mindazon tündéri láncokat, / 

Melyekkel a királyi székhez és / A hitvesedhez, gyermekidhez, oly / Igen keményen meg valál 

kötözve! Ráfér a meztelen karddal ólálkodó Bánk bánra, hogy összeszedje magát, de amit most 

irányként kijelöl, az okozza a tragédiáját: valójában nincs oka Melindában kételkednie – mert 
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a jelleméből fakadó „szerelem-féltést”(féltékenységet) csak magának köszönheti –, s hogy a 

békétleneket választja, Ottó gyalázatának kiszolgáltatottjává teszi az ártatlan Melindát. 

II. szakasz (Petur házában, a békétlenek gyűlése, hozzávetőleg 2-3 órával az első szakasz 

kezdetéhez képest) 

1. jelenet: Petur, Mikhál, Simon és a békétlenek 

 Petur elégedetlen, mert a jelenlevők nem tudják elhatározni magukat: másnap éjjel 

elfognák Gertrudist; 

 Simon és Mikhál bán látszik megfontoltnak, óvatosnak: pártütést mondanak, a 

viszály poklától tartanak; 

 Petur provokálja a békétleneket: az előkészített pajzs szimbolikájával tüzeli őket 

akár véres harcra is; 

 a jelenetbe a legjobbkor érkezik Bánk, a nagyúr – Mikhál bán tőle reméli a fegyveres 

akció megfékezését. 

2. jelenet: Bánk bán, Petur bán és a békétlenek 

 Mikhál bán elmondja, hogy egy „vitézi társaság” helyett egy összeesküvés-félébe 

csöppent. 

Petur monológszerű párbeszédet kezd Bánkkal: ismét figyelmezteti tulajdon (férji) 

állapotára, de a beszéd elsősorban a nagyúrnak szól, akinek meg kell hallania az elnyomott 

haza panaszát. Példákat hoz Gertrudis önkényeskedéseire – azok közt a galíciai hadjáratot is a 

haza érdeke ellen valónak állítja –, de döntően a királyné túlhatalmát állítja indulatos érvei 

középpontjába. Általában is beszél a magyarokról, akiket Gertrudis megszédített, manipulált, 

de magára Bánkra is érti (amit – sejti már – maga Bánk bán is átlát). 

Újabb, immár hosszabb monológjában meggyőzően beszél a szent korona tiszteletéről, 

de ezt csak a felkent királyra érti, asszonyszemélynek nem tud engedelmeskedni. A későbbi 

Szent Erzsébet pozsonyi átadásának ajándékaira utal úgy, mint a magyarok kincseinek német 

kézre juttatására, és kiemeli Endre király méltatlan viselkedését, amit akkor épp Bánk érzett 

szégyenteljesnek. Tulajdonunkat el- / Vevé s od'adta a hazájabéli / Cinkosinak, s kihúzta a 

szegény / Magyarnak a kezéből a kenyért s azt / Megette a meráni fegyveres. / Lerontatá 

atyáink várait, / S meráni fegyverest rakott oda; / Elszedte hivataljainkat és / A puszta bán-

névvel cifrázta fel – foglalja össze a nemzet, a haza sérelmeit. 

Bánk bán válaszként lecsendesíti a békétleneket, Peturt engedelmességre készteti. 

Szép monológot mond: először a király mint férj veszteségére céloz, ha Gertrudist merénylet 

ölné meg. Majd Peturnak sérelmei orvoslása gyanánt egy törvényes gyűlésben való 

megtárgyalását ajánlja. De a legfőbb érve a véres polgárháborútól való félelme: ártatlan 

jobbágyok fogják a legjobban megszenvedni. Ugyanakkor kitör belőle az oktalan gőg: Hogy 
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Bánk leüljön a setét szövetség / Gyász-asztalához, ahhoz nem csekélyebb / Mint bánki sértődés 

kivántatik. 

Petur elvakult gyűlöletét előbb okos szóval csillapítja: belőled most a nemzeti / Rút 

gyűlölet, nem az igazság beszél. / Jertek velem, magyarok! szánjátok őtet, / Mert nem 

gonoszságért gyűlöl, hanem / Azért, mivel más más köntöst visel. 

Végül csak a törvényes hatalmára utaló erélyével sikerül megfékeznie Peturt: Ezen 

haza- s felségárulót / Láncokba verjétek – parancsolom. / Én, a király személye, én – maga / 

Parancsol Endre a király! 

 Bánk emlékezteti Peturt egy régi jelenetre, majd kibékülnek, Bánk ismét gőggel szól 

magáról. 

3. jelenet: Biberach és az előbbiek 

 Váratlan megjelenésével fejére zúdítja mindazt a gyűlöletet, amit mint idegen, 

német kell elviselnie a magyaroktól; 

 tudja a békétlenek jelszavát: Melinda – ezzel tőrt döf a már megnyugodni látszó 

Bánk szívébe; 

 a cinikus Biberach mint cselszövő hidegvérrel figyelmezteti Peturt, hogy 

„meglopta” Bánkot az éjszakai gyűléssel; 

 azt is összerakta, hogy miért kellett Bánknak hosszú vidéki országvizsgálásra 

mennie (Ottó kedvéért); 

 Bánk – abban a reményben, hogy van még esély – Biberachhal együtt visszarohan 

a szállására Melindához. 

4. jelenet: Petur és a békétlenek – Petur a többiek szalmaláng-hazafiságára panaszkodik – 

talán joggal is. 

III. szakasz (Melinda szobájában, természetes időkéséssel az előbbi szín után) 

1. jelenet: Bán bán és Melinda 

 Bánk bánt, a férjet Petur tényleg „meglopta”: Ottó gyalázata megtörtént, Melinda 

becsületén merénylet esett; 

 Bánkból kitör a gyűlölet a merániaiak iránt, de egyszersmind a féltékenység is – 

nem hisz Melinda ártatlanságában; 

 a zavartan viselkedő Bánk – oktalanul – megátkozza a másik szobában édesdeden 

alvó fiát, Somát; 

 Melinda szavai visszaigazolják a gyanút: Gertrudis álmos volt, aludni ment, benne 

„pokolbeli tűz” égett; 

 Bánk teljesen megzavarodik: hagyja elmenni Melindát, akinek lelkébe hatalmas 

sebet ütött az átkával és a gyanújával; 
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 Bánk bánban megérik a gondolat – arra készül, hogy vérrel vegyen elégtételt férji 

becsületén esett gyalázata miatt. 

2. jelenet: Izidóra és Bánk bán 

 A német udvarhölgy kitör a szobából, ahová első tettével Bánk zárta: de most csak 

egy kérdése van már tőle; 

 Izidóra szavai előadják azt, amit Biberach tanácsára Ottó tett – Melindát 

„összebékítette” Gertrudisszal; 

 Kígyói nyelv! – Megbékélt; álmos is volt! / Szépen kidolgozott csalárdkodás – Bánk 

átlátja Gertrudis bűnrészességét. 

3. jelenet: Tiborc és Bánk bán 

 Bánk furcsa állapotában hallgatja Tiborc panaszát – csak az övére tud gondolni: 

Mikép örültem én bilincseimnek! 

 Tiborc monológja – Bánk alig hallja, nem alakul ki köztük dialógus – a merániaiak 

és a nép ellentétére épül. 

Többször épül ez a magánbeszéd a királynő és kedvelt idegenjei luxusának, 

pazarlásának, uraskodásának és a föld népe nyomorának, elesettségének ellentétére: Ő cifra 

és márványos házakat / Épittet… Ő csorda számra tartja gyűlevész / Szolgáit! éppenséggel 

mintha minden / Hajszála egy őrzőt kivánna… Ő táncmulatságokat ád szűntelen, / Úgy, mintha 

mindég vagy lakodalma, vagy / Keresztelője volna… Ők játszanak, zabálnak szűntelen, / Úgy, 

mintha mindenik tagocska bennek / Egy-egy gyomorral volna áldva… Ők monostort, 

templomot / Építenek, hol úgy sípolnak, úgy / Megzengenek, hogy a zarándokok / Táncolni 

kénytelenek a sáros útcán. A magyarok, a nemzet nyomorát ezekkel a képekkel állítja szembe: 

a nyomorúságos kunyhókat, hogy egy csőszt nem tudnak fogadni, aki megvédi a terményeiket, 

hogy egy búfelejtő pohár borra nem futja, hogy éhségben, nélkülözésben élnek, hogy 

lerongyolódtak. Szállóige lett egyik mondatából: aki száz meg százezert rabol, / Bírája lészen 

annak, akit a / Szükség garast rabolni kényszerített. 

 Bánk felismeri a sebhelyet Tiborc homlokán, emlékét annak, hogy őt és apját régen 

megmentette egy háborúban; 

 pénzt ad neki, és rábízza Melindát, hogy vezesse haza, vigye a reményt a 

háznépének, hogy „él még Bánk”. 

4. jelenet: Biberach és Bánk bán 

Most sem alakul ki dialógus, mindketten magukban beszélnek, de ez Bánk zavart 

viselkedéséből fakad. Bánk felébreszti a kisfiát, és kimenti: talán a készülő tette miatti bosszú 

elől menekíti (Tiborcra bízva). Biberachnak van egy fontos félmondata: nem hiszi, hogy Ottó 

elérte célját Melindával, ahhoz túl gyávának tartja. 
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5. jelenet: Ottó és Biberach 

Ottó elsősorban azért van kétségbeesve, mert a nénje Myska bánnal keresteti, mert Bánk 

itthon termett; Biberach megbizonyosodhat, hogy Ottó meddig jutott Melindával. Biberach 

faképnél hagyni kész, de Ottó hátba szúrja, nemcsak mert tudja titkát: ki ölte meg Fülöp német 

királyt, hanem mert a porokról is csak ő tudott.  

Myska bán találja meg a haldokló Biberachot, aki nagy titkok felfedését ígéri, ezért 

Myska bán elviteti. 

IV. szakasz – nem sokkal a harmadik szakasz eseményei után történik, Gertrudis – hivatali – 

szobájában  

1. jelenet: Gertrudis és Izidóra  

Nem elhanyagolható, hogy előbb Gertrudis szaggatott magánbeszédét halljuk, aminek 

értelme később válik világossá. Izidóra feldúltan tör be a királynéhoz, aki kegyesen bocsátja 

maga elé: a türingiai lány elbeszélése sok mindent világossá tesz, nemcsak a királynőnek. Ottót 

alattomos gyilkosnak nevezve előadja, hogy miután a királynő előző este aludni ment (az 

álompor hatására), Biberach futva kérte, hogy kövesse Ottót és Melindát, mint az árnyék. De 

már későn érkezett: Ottót látta kijönni Melinda szobájából „rendetlenül”, majd Bánk bezárta 

egy oldalszobába. Később azt is hírül veszi, hogy Ottó herceg leszúrta Biberachot. Kéri a 

királynőt, bocsássa vissza a hazájába – amire ígéretet kap. 

2. jelenet: Gertrudis és Melinda 

 Bár a királynő megátkozza öccsét, és az udvarnokja Mikhál bán bebocsáttatását 

kérné, mégis Melindát parancsolja; 

 rövid magánbeszédéből feltárulkoznak hatalmi ambíciói, és az is, hogy fájlalja, hogy 

nőnek született. 

Melinda – félig eszelős, félig vádló – beszéde szembesíti a királynőt, mit meg nem tett 

öccse beteges hajlama végett. Melinda nyilván Bánk vádja és a gyermekükre mondott átka 

miatt omlik össze (meg persze azért is, mert ráeszmélt, mit tett vele Ottó), és a királynő 

szemébe vágja: mártirrá tetted az / Erkölcsöt és (sírva fakad) testvéri indulatból / Egy 

szennytelen nyoszolyának eltörése / Végett, királyházban bordélyt nyitottál. A királynő az 

udvarhölgyeivel vitetné el a tébolyultat. 

3. jelenet: Mikhál bán és Gertrudis 

Mikhál maga tör be a királynéhoz, mivel Melinda szavát hallja (még mit sem tud a rajta esett 

gyalázatról). Követségbe jött, hogy a királynőt szavaival bírja rá, fogadja a békétleneket, még 

mielőtt azok életére törnének. Hazaszabadítóknak nevezi őket, akik joggal lázadnak a királynő 

tettei miatt, mivel idegen híveinek adja oda azt, amit a magyaroktól elvett. Gertrudis azt 

parancsolja, hogy árulja el, kiknek a nevében beszél, de ezt Mikhál nem teszi meg. Ám mégis 
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elszólja magát, öccse nevét említve a királynő parancsot ad Simon bán letartóztatására, és 

Mikhált is őrizetbe véteti. 

4. jelenet: Bánk bán és Gertrudis 

Már korábban kérette a nagyurat, még akkor, amikor megütközött Melinda tébolyán. Ez bátor 

tett volt. Most, hogy elrendelte a békétlenek letartóztatását, már nem az, inkább vakmerő, 

hiszen még mit sem tud arról, hogy Bánk velük tart-e. 

Bánk zavart szavai után Gertrudis kimegy, hogy Bánk elé hozza az eszement Melindát 

– mindeközben Bánk monológja: Első olvasatra (hallásra) zavartnak tűnik, de a végén csak 

kicsendül belőle a lényeg: Gertrudisról szól, aki visszaélt az asszonyi gyengeséggel, és 

nagyravágyóan hatalomra tört. 

Bánk talányos szavakkal, de mégis súlyos szemrehányást tesz a királynőnek Mikhál 

letartóztatása miatt. Gertrudis el akarja őket bocsátani (Bánkot és Melindát), de Bánkot mégis 

tartóztatja. Vége, vége már neki! / Tiborc! vezesd hát asszonyod – mondja, de a szavai már 

Gertrudisra vonatkoznak: készül a merényletre – megölni a királynét. Melindát és a gyermekét 

Tiborcra bízza, és szerelemmel engedi el Melindát, hogy hű jobbágya hazavigye. Ekkor marad 

egyedül a királynéval. 

Gertrudis felelősségre vonja, hogy miért ment titokban vissza az udvarba onnan, ahová 

ő parancsolta, és miért zárta férfi létére egy szobába Izidórát, az udvarhölgyét. Bánk képes 

beszédbe burkolja vádjait, amit Gertrudis – nem buta – megért, és el akarja küldeni. De ekkor 

már Bánk eltökélt, marad: nem mint jobbágy, de mint nagyúr, sőt mint Magyarország királya. 

(Nyilván ugyanazt kell érteni ez alatt: Endre távollétében Bánk a király személye, a király 

maga.) 

Bejártam az / Országot és mindenfelé csak az / Elbúsulást találtam. Udvarod' / Átkozza 

minden és hazádfiit – foglalja össze tömören, hogy mit tapasztalt az ország különb s különb 

vidékin. – Végtére egy követ / Hírül hozá, hogy itt mik esnek. Ál- / Köntösben visszajöttem és 

találtam – (nyögve) „Oh többet is, mintsem reménylheték!” 

Ez egynehány / Keserves esztendő alatt magyar / Törvényeink magyar hazánkon úgy / 

Fityegnek, amiképpen egy pellengér- / Oszlopra állította mocskos tettinek / Táblája. – utal 

arra, hogy Gertrudis és a merániak Pannóniába jöttek. 

Aki nem érdemes, / Hogy a szerette jó királyom áldott / Szivét kezében tartsa; aki lábat 

/ Ád a bujálkodónak, és tovább Az áldozatra így teként le – ő, / Holott nem érdemes, hogy a 

saru- / Szíját megoldja; mert kenőcsli testét / Lelkét – ezekkel a szavaival nemcsak 

magánvádjának ad hangot (kerítőnő), hanem megsérti Gertrudisban a nőt magát. 

Melinda jó nevét te hagytad az / Udvarnak a nyelvére tenni – erre cinikusan felel a 

királynő: Csak hadd nevessenek; hisz a hasonló / Történet életünknek azon szokott / És kedves 

ízetlenkedésihez / Tartozhat, amely megnevettető. 

Ekkor telik be a pohár Bánknál, ekkor szabadulnak el az indulatok: Gertrudis segítségért 

kiált – érzi a vesztét –, de csak a gyáva Ottó jön, aki visszaretten Bánk bántól. Bánk 
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utánamenne, de a bezárt ajtó megakadályozza. Megátkozza a hellyel együtt, ahol született. 

Erre tör ki Gertrudisból a sértett fajszeretet, tőrt ránt Bánkra, aki kicsavarja a kezéből, és 

„agyonszurdalja” (összevagdalja).  

Bánk józanodó szavai: Vége! volt-nincs; de ne tapsolj, hazám – / Ni! – reszket a 

bosszúálló – élesen szembenállnak a királynő haldoklásával: Meghalni – nem királyi széken – 

ah! 

5. jelenet: Bánk, Gertrudis, Myska bán, Petur bán, Solom és Ottó 

Miska bán rohan be – Biberach utolsó szavai hatása alatt –, hogy figyelmeztesse a királynőt az 

összeesküvésre. 

 Ottó rohan be – kint zendülés –, hogy Gertrudis mentse meg – szembesülhet azzal, 

amit ő maga okozott. 

 Gertrudis – utolsó szavaival – gyilkosának nevezi öccsét, de önmagát még most is 

ártatlannak. Bűnben hal meg. 

 Myska bán ocsúdik leghamarabb, Endre és Gertrudis gyermekeit menti a 

zendülőktől, akik közel lehetnek. 

 Petur bán (a békétlenekkel) ront be, de a halott Gertrudis láttán visszahőköl, és 

Ottót is csak lefogatja az embereivel. 

 Myska bán fia érkezik, Solom mester, aki nyilván királypárti. Ottó kihasználja a 

zavart, és kiszökik Petur kezeiből. 

 Mind Petur emberei, mind Solom és katonái utánarohannak – a színpad voltaképp 

kiürül. 

V. szakasz – játszódik a királyi palota fagytermében, háttérben a felravatalozott Gertrudis – 

körül a palota népe 

1. jelenet: Endre király, Izidóra, Udvornik és a többiek 

 Az Udvornik (udvaronc) – mintha a többiekhez is beszélne – elmondja, hogyan 

fogadta a király a gyászhírt; 

 ugyanakkor mérgezi is a megható jelenetet a Myska bán kitüntetésére tett intrikus, 

cinikus megjegyzésével; 

 Izidóra – mintha a három királyfi gyámolítója lenne – összetörve gyászolja a 

felséges asszonyát és esküdözik; 

 Endre teljesen átadja magát a fájdalomnak, könnyeket hullat, amit királyként sem 

szégyell, bár nem tiltja senki. 

2. jelenet: Solom mester, Endre és a többiek 

Solom mester hozza azt a kardot, amelyen Petur vére gőzölög; elmondja, hogy mit talált 

előőrsként jövet a királyi palotában, hogy apja (Myska bán) mint menté meg a királyfiakat, s 



FI -  50 102 090 1/1  I ro da lom 9 .  |  F I -  50 102 100 1/1  I ro da lom 1 0.  –  Ta ná r i  k éz i kön y v  

 192 

hogy tőle tudja, Gertrudis ártatlan volt, és Ottó a gyilkosa. Annak már szemtanúja volt az 

előzőekben, hogy Petur Ottót üldözte, s bár nem látott tisztán, karddal üldözte az 

összeesküvőket, és mint hányta kardélre Petur háznépét és őt magát. A király figyelmébe 

ajánlja azt a levelet, amibe korábban már Gertrudis is beletekinthetett. 

Egy zászlósúr olvassa fel a templomosok nagymesterének a királynőhöz írt intését, 

amiben figyelmezteti Gertrudist, hogy kormányzása lázadást szít, s hogy ennek kiterjedt 

harcos tömegei vannak a délvidéken (ez Petur szűkebb pátriája). 

3. jelenet: Simon bán, Solom, Endre király és még sokan 

Solom a király elé vezeti a foglyul ejtett Simon bánt, akit az egyik zászlósúr összeesküvőnek 

mond, Peturt pedig Gertrudis gyilkosának. De meggyőzően menti ki magát a vád alól, 

elmondván, hogy Petur engedett Bánk csillapításának, a követségbe indult Mykhálra várt, de 

mikor az lefogatta, akkor rontott be a palotába. Gertrudis ekkor már halott volt. Amikor Solom 

fegyvereseivel közbelépett, és Ottó megszökött, annak üldözése közben Simon újabb 

gaztetteket fedezett fel: a királyné hétezer aranyat rejtett el, amit Ottó elorozott, embervérrel 

szennyezve be bíborát. 

4. jelenet: Mykhál bán, Simon bán, Endre, Solom és a többiek 

Mykhál – vele Bánk kisfia, Soma – talán csak azért tér vissza, hogy a király bánatát fokozza: 

újabb gaztettét tudja meg Gertrudisnak – hogy ti. a békítő szándékkal hozzá forduló Mykhált 

letartóztatta, testvéröccse, Simon érintettségét kivette. Endre mint király hinne hű 

magyarjainak, de benne is lázad a férj, aki hű szerelmét vesztette el. 

5. jelenet: Bánk bán, Endre király, Mykhál, Simon, Solom és a többiek  

Bánk bán visszatér – apropóját az adja, hogy fiát megmentse apja bűne miatti büntetéstől (Vak 

Béla-példa). Büszkén vágja a királynő ravatalához a „láncait” – a nagyúri hatalom jelképét –, 

egyszersmind elismeri a gyilkosságot.  

Indoklásképp foglalja össze: Szükségtelen beszélni tetteit: / Felért az égre a 

sanyargatott / Nép jajgatása s el kellett neki / Akármiképp is esni, hogy hazánk / Ne essen el 

polgári háborúban. De belefoglalja a királynak szóló szavaiba saját veszteségét is: Ha tízszer, 

harmincszor megölt, / Ha kincsemet rabolta el, ha széjjel- / Szaggatta gyermekeimet, 

feleségemet – / Még tán megengedhettem volna; de / Ő jó nevét ölé meg nemzetemnek / Rút 

öccse által s a feláldozott / Becsületet kiűzte udvarából. Érdemes odafigyelni: Bánk bán a 

felesége szemérme elleni merényletet hazája becsületén esett gyalázatként kapcsolja össze 

(haza s Melinda). 

A címszereplő lelki nagyságát, méltóságát – ellenállás nélkül vallja be a merényletet és 

várja az ítéletet – Petur átka töri meg: Solom mondja el, hogy haldoklásakor megátkozta 

Gertrudist és az „alattomos gyilkost”. Azt is felidézi, amit apja, Myska bán hallott Biberach 
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utolsó szavaként, hogy az Gertrudist ártatlannak mondta Ottó dolgában. Ez az az ok, amiért 

Solom sem áll ki párbajra Bánk ellen, hogy a királynő becsületéért életre-halálra megvívjon. 

Drámai fordulat viszi előre a tragédiát: Tiborc behozza Melinda holttestét, akit – 

elmondja – Ottó pénzért felbérelt martalócai gyilkoltak meg. Bánk megtörik, bűntudattal 

vegyes szavai siratják élete értelmét, Melindát: Nincs a teremtésben vesztes, csak én! / Nincs 

árva más több, csak az én gyermekem! 

A király bölcs szavai zárnak. Magyarok! előbb mintsem magyar hazánk – / Előbb esett 

el méltán a királyné! 

 


