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Az ókori Kelet
irodalmából

A babiloni teremtéstörténet

A:z. embert foglalkoztatta a körülötte levő világ eredetének kérdése. A mitologikus gondolkodásnak megfelelően adott választ
erre a kérdésre. Így keletkeztek a különféle népek különféle teremtéstÖrténetei.
A:z. i. e. II. évezred második felébó1 való az a költemény,
amely a világ kialakulásáról alkotott babiloni elképzelést tartalmazza. A világ isteni személyek (személyekként ábrázolt természeti eróK.) nászából jött létre (ahogyan férfi és nő nászából
születnek az új nemzedékek az emberi világban). További fejlődése az istenek egymással folytatott harca árán valósult meg,
mígnem a világ a Babilonban főistenként tisztelt Marduk győzelmével és ezután az ember megteremtésével lett teljes.
A költemény keletkezése előtt már virágzó hősköltészet
volt Mezopotámiában, s ennek a hősköltészetnek a hatása erősen érezhető is, különösen az istenek harcának elbeszélésében.
A költemény szerzőjének tehát nem magának kellett mitologikus világszemlélete számára az irodalmi formákat kialakítania,
hanem kész irodalmi formákban fejezhette ki a maga gondolatait, pontosabban: a világot éppen azáltal értelmezte, hogy bizonyos emberi viszonyok ábrázolására már korábban kialakult
formákat alkalmazott.
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teremtéstörténetek

istenek násza

és harca

adott forma

Az lstar kapu rekonstrukciója a berlini Pergamon Múzeumban
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„

A Biblia. Az Oszövetség

Az ókori Kelet mely területeinek volt fejlett irodalma?
Mit ismertek az ókori Kelet irodalmából Európában a legutóbbi
századokig?
Minek köszönhette a Biblia ismertségét?
Melyik nép körében alakult ki az ószövetségi Biblia?
Mit tanultunk erró1 a népró1 a történelembó1?

A Biblia szó jelentése: könyvek. Ez az eredeti „szent köny-

Biblia: könyvek

uek" („Szent Biblia") címbó1 rövidült. Mint a laza cím is jelzi, nem

egységes műalkotás, hanem válogatás majd másfél évezred különféle műfajú irodalmi és nem irodalmi jellegű szöveqeiből. E
könyvek két csoportra oszlanak, az Ószövetség és az Ujszövetség könyveire.
A bibliai hagyomány szerint Isten kiválasztotta a zsidó nép
ósapját, Ábrahámot, és vele és utódaival szövetséget kötött. Ezt
a szövetséget késóbb a zsidó népet vándorlásai idején vezető Mózessel megerősítette. Ezért tartotta magát a zsidóság választott
népnek, a szövetség népének. Századok múltán a próféták egyre élesebb hangon hirdették, hogy a nép hűtlen lett e szövetséghez, s Jeremiás próféta már arról beszélt, hogy Isten majd új
szövetséget fog kötni, új feltételek mellett. A kereszténység szerint ezt az egész emberiségnek fölkínált új szövetséget Isten Jézus Krisztus által kötötte meg, s a szövetség részesei mindazok,
akik hiszik, hogy Jézus Krisztus Isten fia, megváltó. Az Ószövetség könyvei tehát a zsidóság szentként elfogadott könyvei, az
Újszövetség könyvei pedig a korai kereszténység szent iratainak gyűjteménye.
Az Ószövetség nyelve nagyrészt óhéber, egyes szakaszaiban egy vele rokon nyelv, az arámi vagy arameus, az újszövetségi iratok nyelve a görög.
Az Ószövetség azonban nemcsak több könyvbó1 áll, hanem
ezek a könyvek maguk is sokféle, eredetileg jórészt csak élőszó
ban hagyományozott, rövidebb-hosszabb műbó1 jöttek létre. Az
eredetileg önálló alkotásokat fölhasználva, újabb meg újabb írók
egymást követően nagyobb műveket szerkesztettek, s eközben
a hagyományozott anyagot a saját világnézeti és művészi céljaiknak megfelelően módosították, bővítették. Ennek során mind
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Ószövetség,
Újszövetség

a szövetség
jelentése

az Ószövetség
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szerkesztett,
átdolgozott
könyvek

a próféták
könyvei

kanonizáció

jobban-jobban érvényesült a papi történetszemlélet. Ez részben
abban nyilvánult meg, hogy a történelem eseményeiben egyre
inkább Isten akaratának az érvényesülését látták, részben azonban abban is, hogy egyre következetesebben gyomlálták ki
mindazt a hagyományból, ami az egyistenhittel összeegyeztethetetlen volt.
Ezeknek a szerzó1mek a nevét nem ismerjük. A fejlődés
nek viszonylag kései fokán (az i. e. 8. századtól) jelennek meg a
név szerint ismert íróegyéniségek: a próféták. A próféta nem jövendőmondó volt, hanem Isten időszerű üzenetének hirdetője.
Ez az üzenet sokszor erkölcsi, sokszor azonban közvetlenül társadalmi-politikai vonatkozású volt. A próféták éles társadalomkritikája, határozott bel- és külpolitikai állásfoglalása, korukkal és önmagukkal való vívódása, az eljövendő Szabadító,
„az Úr fólkentje" várása megragadó, költői formában jut írásaikban kifejezésre. A prófétai könyvek az ókori zsidó irodalom egyik
csúcsát jelentik. Késóbbi korok azonban az ő műveiket is betoldásokkal bővítették.
Mikor az Újbabiloni Birodalom Jeruzsálemet elfoglalta, a
templomot, a zsidó vallási élet központját földúlta, és a nép egy
tetemes részét fogságba hurcolta (i. e. 587). A kultuszközponttól elszakadt nép számára a hagyományokhoz, vallási előírások
hoz való ragaszkodás lett a legfóbb szellemi összetartó erő. Különös figyelmet fordítottak ekkor a vallási előírások, törvények
összegyűjtésére (ezeket ma nem minősítjük szépirodalomnak)
és a történeti hagyományokkal való összegezésére; Miután Kürosz perzsa uralkodó elfoglalta Babilont (i. e. 539), a zsidók viszszatérhettek ugyan hazájukba, de perzsa fönnhatóság alá tartoztak. Ezért a gyűjtő-összegező teyékenység tovább folytatódott, hiszen egy nagy világbirodalmon belül a zsidóság csak szellemi-vallási téren biztosíthatta önállóságát. Ez a fogság alatt és
után végbem~nő folyamat két vonatkozásban volt jelentős.
Fölmérték, hogy a különféle hagyományokból mi az, ami
összhangba hozható a kor vallási fölfogásával, vagy ami nagy
tekintélye folytán semmiképp sem mellőzhető. Ezeket az iratokat úgy tekintették, mint amelyek mértékül szolgálnak, teljes
vallási tekintélyt élveznek, kanonikusak. (Ez a késóbbi eredetű
elnevezés a görög kanón =mérővessző, mérték szóból ered.)
A kanonizálási folyamat hosszú évszázadokig tartott, lényegében az i. e. 2., véglegesen azonban csak az i. sz. II. századra zárult le.
Ezzel párhuzamosan folyt, de korábban lezárult a szent
iratok, ezen belül is a Tóra (tanítás, törvény) végső, ma is ismert
formájának kialakítása, különféle források fölhasználásával. Ez
a folyamat is több szakaszban mehetett végbe. Az újabb kutatások mind nagyobb jelentőséget tulajdonítanak az e korban mű
ködő, ismeretlen nevű szerzó1mek, akik művészi tudatossággal
formálták forrásaik anyagát.
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Michelangelo: Mózes. 1512-16. Róma, San Pietro in Vincoli-templom

„Mózes a tradíció tanúbizonysága szerint indulatos és szenvedélyes kitöréseinek kiszolgáltatott férfi volt. [. . .]Ám a pápa síremlékére Michelangelo
egy másik Mózest ültetett.[... ] Az összetört táblák motívumát átdolgozta, nem
engedte, hogy Mózes haragja szétzúzza őket, hanem midőn e harag azzal
fenyegetett, hogy a táblák összetörnek, a mavész lecsillapította vagy legalábbis megakasztotta a cselekvés útját" (Sigmund Freud)
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a történet
és a törvény

a Genezis

apokalipszisirodalom

A korábban és ekkor kiformálódott művek tekintélyét azzal is emelték, hogy a hajdan élt, kiváló személyeknek tulajdonították szerzőségüket. Így tulajdonították Mózesnek azt a nagy
történeti művet, mely a világ teremtésétó1 a zsidó nép honfoglalásáig terjedő eseményeket beszélte el, a beleágyazott nagyszámú törvénnyel, vallási előírással együtt. Ezt a terjedelmes
munkát - talán gyakorlati okokból - öt könyvre osztották. Irodalmi szempontból a legnagyobb értékű a Mózes 1. könyvének,
a tudományos irodalomban Genezisnek (,eredet') nevezett mű, s
részben a II. könyv, az Exodus (,kijövetel').
A fogság utáni korban azonban új műfajok is kialakultak.
Az egyik az isteni világrend igazságán, helyességén már tépelő
dő, s azt csak töprengések után elfogadó, a bölcseleti lírához közel álló irodalom. A másik az apokalipszis-irodalom (apokalüpszisz görög szó, jelentése: ,feltárás'). Ez a műfaj tulajdonképpen
a prófétai irodalmat folytatta, de az ismeretlen szerzó'k az idő
szerű mondanivalót jövendölés formájába öltöztették, s ezt a jövendölést valamely, a múltban élt, köztiszteletben álló személy
ajkára adták. Ajövendölések részben már bekövetkezett eseményeket mondtak el, részben egy eljövendő Szabadító érkezését
hirdették, aki majd helyreállítja Dávid királyságát. Az apokalipszis-irodalom különösen a hivatalos, mindinkább megmerevedő vallásossággal szembenálló körökben terjedt, s azért termékei a hivatalos kánonba alig, vagy egyáltalában nem kerültek bele, mint ahogyan kimaradtak a nem hivatalos vallási
irányzatok lírai alkotásai is.
Mivel azonban a kanonikus iratok maguk is sok ősrégi elemet tartalmaznak - a legkorábbi, biztosan keltezhető darab az
i. e. 12. századból való, egyes részek nagy valószínűséggel még
korábbról -, az Ószövetség könyvei az egész ókori héber irodalomról képet adnak.

A bibliai teremtéstörténet
Az Ószövetség első lapjain a világ teremtésének története
olvasható.
Hasonlítsuk össze ezt a teremtéstörténetet a babilonival! Találunk-e hasonló elemeket?

Az ószövetségi teremtéstörténetnek számos más ókori keleti teremtéstörténettel vannak közös elemei. Az egyezések mellett azonban különbségek is megfigyelhetó'k.
Ilyen a teremtés hét napra való elosztása. Ez nem régi örökség - máshol nem is találkozunk vele -, s a szerző nem is minden nehézség nélkül osztja el a teremtés tulajdonképpen kilenc
cselekményét hat napra, hogy a hetedik még szabad is marad-
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Hugo van der Goes: Banbeesés. XV. század
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a teremtés célja:
az ember

egyetlen teremtő

jon. Ha mégis megtette, bizonyosan célja volt vele. Számára ti. a
teremtés nem nemzedékek laza egymásutánjában ment végbe,
hanem pontosan meghatározott szakaszokban, melyek együtt lezárt, kerek idóbeli egységet adtak ki. A teremtés teljes, lezárt
egész, melynek célja, kiteljesedése van: az ember teremtése és az
ünnep. (A hetes szám is a teljességet jelképező szám volt.)
A másik különbség: a teremtéstörténetek általában feltételeznek egy olyan kezdeti ősállapotot, amikor még semmi sem
alakult ki, de ez az ős-összevisszaság mégis valami anyagi volt
(az édesvíz és a sósvíz a: babiloni teremtéstörténetben), s hogy
ez hogyan lett, nem kérdezik. A bibliai teremtéstörténet is tud
ilyenró1, elemei (ég, föld, vizek) emlékeztetnek is más teremtéstörténetek kezdetére, de a Genezis elbeszélése szerint ezt is Isten teremtette: nem volt semmi, amit ne ő teremtett volna.
A legjelentősebb eltérés azonban éppen a teremtés. A természeti eró'k, elemek, éló1ények nem istenek házasságából, vérébó1 stb. születnek, keletkezésüknek nincs ilyenfajta "emberszabású" története. Isten elkiáltja nevüket, és pusztán ezáltal
lesznek. Isten kettéválasztja az ellentéteket, hogy minden a
maga tisztaságában mutatkozzék, az ős-összevisszaságból rend
legyen.
A napok egymásutánja tehát nem valami kezdetleges természettudományos fejlődéskép, az ismeretek ugyanis egy még
oly kezdetleges természettudományos fejlődésképhez sem voltak elegendó'k. A Biblia teremtéstörténete olyan elgondolás,
mely a hagyományos világkeletkezési elképzelések mitologikus
képrendszerét lehántva és félretéve megkísérli ezt az elképzelést - még mindig a vallás keretei közt maradva! - egy elvont
képlettel helyettesíteni: ég - föld; világosság: a világosság és sötétség szétválasztása; égbolt: fenti vizek, lenti vizek szétválasztása; lent a vizek és a száraz szétválasztása, a szárazhoz tartozó növények teremtése; fent az égitestek teremtése; lent a víziállatok és madarak; a szárazföldi állatok és az ember; a férfi és
anő.

elmélet a világ
keletkezéséró1

monoteizmus

Ez nem természettudomány, de nem is mitológia. Az egész
világ mindenestó1 az egy Isten teremtése, nem valami öröktó1
fogva volt ősanyagból születik istenek násza folytán. A teremtésben a zűrzavart a rend váltja föl, nem az istenek csatája következtében, hanem az Isten rendező akaratából, aki szétválasztja az ellentéteket. A teremtés az emberrel és az ünneppel
teljesedik ki, az ember teremtése nem függelék a teremtés végén, hanem csúcspont, feladata nem az istenek szolgálata, hanem a nála alacsonyabb rendű teremtményeken való uralkodás.
Az ószövetségi teremtéstörténet tehát elméleti állásfoglalás
a régebbi, mitologikus világképpel szemben, a vallási gondolkodásnak egy magasabb foka, az egyistenhit, a monoteizmus alapján. Ez az állásfoglalás valószínűleg a királyok korának a vége
felé, az i. e. 6. században fogalmazódott meg.
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Káin és Ábel
Az első emberpárnak, Ádámnak és Évának már az Édenkerten kívül megszületett első gyermeke. Mint minden szülő, a
szövegbó1 láthatólag Éva is nagyon büszke volt fiára: az eredeti, héber szöveg a Káin nevet a ,szerez', ,kap' jelentésű héber i_gével hozza összefüggésbe (a név igazi jelentése bizonytalan). Eva
tehát úgy tekint fiára, mint drága ajándékra. A második fiú nevének is jelentése van, "beszélő név", jelentése ,mulandóság',
,semmiség'. A két testvér ellentéte mögött eredetileg valószínű
leg a földművelő és a pásztorkodó életmód ellentéte állt, s olyan
körben alakult ki, mely az utóbbit értékelte. Az elbeszélés azonban erró1 nem szól, csak a két fiú kétféle áldozatában jelenik
meg a különbség. Az író számára ez már feltehetó1eg nem volt
nagyon fontos kérdés, és ezért egy másik, számunkra is sok történetbó1 ismert ellentétté színezi át: a megbecsült idősebb és a
lenézett kisebbik testvér ellentétévé. Az elbeszélés így nem indokolja, miért kedvesebb Istennek Ábel áldozata, de mindenesetre a kisebbik fiúról szóló történetek szokásos menetének
megfelelően itt is a kisebbik fiú kerekedik felül: Isten az ő áldozatára tekint.
A történet azonban ezen a ponton más fordulatot vesz, mint
az ilyenfajta történetekben szokásos, és ezt a más jelleget épp
az teszi feltűnővé, hogy az elbeszélés eddig a várt mederben haladt. Káin keserűséggel telik el. Isten figyelmezteti az így létrejött veszélyhelyzetre. Ez az olvasó figyelmét is felhívja arra, hogy
Káinnak döntenie kell, és bár fennáll a rossz döntés veszélye,
még semmi sincs elveszve. Az olvasó az előzmények alapján még
arra is gondolhat, hogy csak a kisebbik fiúra váró újabb próbatételró1 van szó, melyben ő természetesen győzedelmeskedik.
A helyzet tehát feszült, az érdeklődés fel van fokozva. Ez a feszült, többféle lehetőséget magában rejtő helyzet a szövegbó1 láthatólag eltart egy darabig, azután Káin dönt- végzetesen. Káin,
az elbeszélés elején az emberektó1 egyértelműen értékesnek tartott személy, a bizonytalanság (többféle lehetőség) feszült állapotán át Istentó1 egyértelműen bűnösnek tartott személlyé vált.
Az író azonban itt nem fejezi be a történetet. Káint seriki sem
ölheti meg. Ez megint nem egyszerűen a vérért vért kívánó vérbosszú elvének felfüggesztését jelenti. Káin ezáltal megint sajátos, feszült helyzetbe jut: kitaszított, de meg nem ölhető.
Milyen volna a történet kicsengése, ha az elbeszélés azzal fejeződnék be, hogy Isten Ábel áldozatát fogadja szívesen, nem Káinét?
És ha azzal, hogy Isten megátkozza Káint?
Mennyiben többértelmű Káin helyzete az elbeszélés végén?
A Káin-bélyeget általában egyértelműen rossznak, megbélyegzésnek szokás érteni. Helyes-e ez?
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beszélő

nevek

az idősebb
és
a kisebbik
testvér ellentéte

fordulat

Káin
döntési
helyzetben

a feszültség
fenntartása

többértelmű

befejezés

A Biblia szövege nem mondja meg, miképpen juttatta kifejezésre Isten, kinek az áldozatát fogadja szívesen és kiét nem.
A képzőművészet, mely nem szavakkal, hanem képben, színek~el és vonalakkal ábrázol, késóbb ezt úgy érzékeltette, hogy míg
Abel áldozatának füstje fel, az ég felé száll, Káiné le, a föld felé
csapódik. Erre azonban a legkorábbi adatunk a 12. századból
való.

József története
A Mózes 1. könyvének, a Genezisnek irodalmi szempontból
legszebben kidolgozott elbeszélése József története. Az előzmé
nyekhez a következó'ket kell tudnunk: a zsidó nép egyik ősapjá
nak, Jákóbnak, más néven Izraelnek négy asszonytól tizenkét
fia született. A legidősebb Ruben volt, Jákób azonban legkedvesebb feleségétó1 született két fiát, a két legifjabbat: Józsefet és
Benjámint szerette a legjobban.
Ennek a történetnek a vizsgálatával azt szándékozunk bemutatni, milyen sokféle információt olvashatunk ki egy szöveg
szerkezeti felépítésébó1.
Vizsgáljuk meg a történetet a következő szempontok szerint!
I. Hogyan nevezik az Istent: a) hol úgy, hogy "az Úr",
b) hol úgy, hogy "Isten"?

különbségek
a történetben

Hol magyarázza az elbeszélő maga az eseményeket isteni beavatkozással, hol bízza ennek kikövetkeztetését az olvasóra, vagy adja
az értelmezést valamelyik szereplő szájába?
Elkülöníthető ezen

az alapon valamelyik rész a többitó1?
Ha ezt a részt kiemeljük az elbeszélésből, úgy arra kell következtetnünk, hogy Józsefet eredetileg a testőrparancsnok házában
mindjárt a börtönben levó'k szolgálatára rendelték, s nem mint
fogoly került oda.
II. A történetben szerepel két olyan testvér, akik József segítségére igyekeznek lenni. Kik ezek?
Mit mond a történet az egyikró1 (l. különösen 37, 2-22, 29; 42, 22,
37), mit a másikról (l. különösen 37, 26; 43, 8-9; 44, 18-34)?
Vessük össze a kettőt!
a) A kút melyikró1 szóló elbeszélésben nélkülözhetetlen, melyikró1 szólóban nem az?
b) Van-e hasonlóság a két testvér tanácsa közt (37, 22, ill. 37,
26-27)?
III. Hasonlítsuk össze a következő szakaszokat: 37, 25; 37, 28;
37, 36 és 39, 1! -Kik adták el Józsefet Egyiptomban?
Az ellentmondás úgy oldható föl, ha két változatot tételezünk föl.
Az egyik (a) szerint midjáni kereskedó'k történetesen a kútnál jártak, mialatt a testvérek távol voltak, kihúzták Józsefet és azután
eladták (37, 28 eleje és vége és 37, 36). A másik változat (b) szerint izmaeliták vették meg Józsefet a testvérektó1, s ó'k adták el
Egyiptomban (37, 25-27; 39, 1).

változatok
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Tudomást szerzett-e Ruben akár ekkor, akár késóbb József eladatásáról (vö. 37, 29-30, 42, 22)?
Melyik testvérrel hozható kapcsolatba az a) és melyikkel ab) változat?
Vegyük ehhez még hozzá, hogy a Rubenró1 szóló részekben József
apját mindig Jákób néven nevezi az elbeszélés, a Júdáról szóló
részekben pedig Izraelnek!

Mindezek alapján az a tanulság vonható le, hogy két változattal állunk szemben: az egyik szerint ajó testvér Ruben volt,
a másik szerint Júda. Mivel eleve valószínűbb, hogy erre a különös szerepre - a kis testvér védelmére - egy elbeszélő a legidősebb testvért használja föl (nem pedig éppen a negyediket),
valószínűnek tarthatjuk, hogy a Ruben-változat volt az eredeti,
s Júda szerepeltetése másodlagos, éspedig olyan valakitó1 származik, aki ismerte már a Ruben-változatot (a két testvér tanácsának hasonlósága).
A József-történet. jelenlegi formájából tehát legalább
négyféle történetet lehet kikövetkeztetni.
a) Történet a "legkisebb testvérró1", aki nagyra hivatott, s
ezért az idősebbek el akarják pusztítani. Nehéz megpróbáltatások után testvérei fölébe kerekedik, s rajtuk nemhogy bosszút
nem áll, de még segít is. Ennek a történetnek a mondanivalója
éppen az, hogyan lesz a legkisebbó1 a leghatalmasabb. Egyben
azoknak a törzseknek a fontosságát is kiemeli, amelyek ettó1 a
kisebb testvértó1, Józseftó1 származtak, s amelyek közül az
egyik, Efraim, a zsidó történelem egy szakában valóban jelentős szerepet vitt.
b) A Júdáról szóló történetek beépítésének viszont éppen
az volt a szerepe, hogy a Dávid személyében trónra jutott Júdatörzs dicsőségét öregbítse. A cél itt tehát nem a szinte mesésen
sikeres pályával való gyönyörködtetés, sokkal inkább politikai
jellegű: az uralkodó törzs ősapjának minél előnyösebb szerepeltetése egy feltehetően közkedvelt történetben.
e) A Potifárné-történet elbeszélőjének elsősorban teológiai
mondanivalója volt az eredetileg valószínűleg önálló elbeszélés
beépítésével. József sorsa mögött Istent látta, s ezt a gondolatot
tartotta szükségesnek kiemelni. ,,Az Úr Józseffel volt", ezért lehetett szerencsés ember. Nem volt hajlandó vétkezni Isten ellen, inkább vállalta a meghurcoltatást. József ebben a változatban a kegyességre buzdító példakép.
d) A 37,2-t egy további szerzőnek, az ún. Genezis-szerző
nek tulajdonítják, aki a különféle elemekbó1 a Genezist mint
egészet megformálta. Mikor a Genezis-szerző dolgozott, József
alakja már a fentebb említett különféle okokból eszményített
és népszerű lehetett. Sokat ezen nem lehetett változtatni. Egy
parányi vonással egészítette ki a képet: József rossz híreket
hordott testvéreiró1 az apjának. Ez nem szép vonás. Testvérei
nem egészen alaptalanul haragudtak az öntelt álomlátóra, ke-
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négy változat,
négyféle
mondanivaló

gyetlen eljárásuk túlzott volt, de nem teljesen indokolatlan. József megpróbáltatásai nemcsak a testvéri gonoszság következményei voltak, hanem saját hibájáé is. Ahhoz, hogy József testvérei fölé emelkedjék, neki magának is változnia kellett. Potifárnéró1 nem mondott "rossz hírt", pedig mondhatott volna, sőt
tűrnie kellett, hogy róla mondjanak rosszat. Tűrte. Még mélyebbre szállt-méltatlanul-, hogy innen emeltessék föl. Ahogy
álomlátásai hozták rá a bajt, álomlátásai lesznek a lépcsó'k a
fölemelkedéshez. A megváltozott J ózsefképessé válik Isten tervét fölismerni az események mögött. A megtisztulásnak az útját kell a testvéreknek is megjárniuk, hogy újra egymásra találhassanak. A Genezis-szerző látszólag csekély változtatása
folytán tehát a hagyományos történetek mélyebb értelmet
nyertek, egységesebbé lettek, új erkölcsi mondanivalót hordoztak: a másik ember iránt csak az lesz megértő, aki megjárta a
szenvedések mélységeit, de az valóban megértő, segítő, másokat tápláló lesz.
Az egyes változatok szerzőinek nemcsak más-más mondanivalójuk volt, hanem ezt alkotásuk szerkezetével is tudatosan
kifejezésre juttatták.
a) Az első változat szerkezete nagyjából a következő:

szerkezeti
változatok
A)

Otthon
Álomlátásnem hiszik

B) Potifárnál
a börtönben

C) A fáraónál

Álomfejtés teljesül

Álomfejtés
Díszruhát kap
Gondviselő

A kútban
Az álomlátás,
úgy látszik,
nem teljesül

Az álomfejtés

Véletlenül
megtalálják
Elviszik

Híradás
róla
Emelkedés

teljesül
Testvéreinek
enni ad
Testvérei
tisztelik
Hírt visznek róla
apjuknak
Az álomlátás
teljesül

C) láthatólag ellentétpárja A)-nak: álomlátás-álomfejtés,
bukás-dicsőség, az álomlátás nem hivése, az álomlátás teljesedése. A kettő között a börtön a mélypont és a fordulópont. A mon-

danivaló éppen a sorsfordulat (a kiszolgáltatott kisebb mégis fölkerül): ezt fejezi ki a szerkezet (azonos elemek, ellentétes értékkel).
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b) A második változat:

Otthon

B) Potifárnál
a börtönben

J?íszes ruhát kap
Alomlátásnem hiszik
A ruhát letépik
A kútban
Az álomlátás,
úgy látszik,
nem teljesül
A testvérek esznek,
Józsefnek nem
adnak enni
Eladják
rabszolgának
Júda jóvoltából
Hírt visznek róla
apjuknak

Álomfejtés teljesül

C)

A fáraónál
Álomfejtés
Díszruhát kap
Gondviselő

Az álomfejtés

teljesül
A testvérek éheznek,
József enni ad nekik
Testvérei hódolnak
előtte

Híradás róla
Emelkedés

Hírt visznek róla
apjuknak
Júda magát ajánlja fel
Az álomlátás teljesül

A párhuzam itt még teljesebb (ruha; a testvérek esznek,
József kiszolgáltatva - a testvérek kiszolgáltatva, József enni
ad; Júda rabszolgává teszi Józsefet -Júda magát ajánlja József
rabszolgaságába), de éppen így emelkedik ki Júda szerepe: Júda
menti meg Józsefet, Júda kész magát föláldozni Benjámin helyett is. Az új mondanivalót éppen az adott szerkezet teljesebb
kidolgozása juttatja kifejezésre.
e) A Potifámé-történet beépítése után:
A)

Otthon
Díszes
ruhát kap
Álomlátásnem hiszik
Aruhát
letépik
A kútban

B)

Potifárné

C) A börtönben

D) A fáraónál

Gondviselő

Gondviselő

A szerelmi
csábítás
Ruháját ott
hagyja
Rossz hírt
mondanak róla
A börtönben
(méltatlan
büntetés)

Álomfejtés teljesül
Ruhát vált

Álomfejtés

Emelkedés

Gondviselő

Díszruhát kap

Az álomlátás,

Az álomfejtés

úgy látszik,
nem teljesül
A testvérek
esznek,
Józsefnek
nemadnak
enni

teljesül
A testvérek
éheznek
József enni ad
nekik
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teljesebb
kidolgozás

B) Potifámé
A) Otthon
Eladják
rabszolgának
Júda
jóvoltából
Hírt visznek
róla apjuknak

C) A börtönben

D) A fáraónál

Testvérei
hódolnak
előtte

Híradás róla
Emelkedés

Hírt visznek
róla apjuknak
Az álomlátás
teljesül

Most már nem egyszerű sorsfordulatról van szó, a kisebb
testvér fölemeltetéséró1, hanem a méltatlanul szenvedő kegyes
ember megdicsőüléséró1. A szerző láthatólag arra törekszik,
hogy az új történetet (B) különféle elemekkel minél szervesebben kapcsolja az addigiakhoz (gondviselő: BCD, ruha: ABD, hírt
mondanak róla: BCD, maga a csábítás és elutasítás a D házasság motívumához kapcsolódik). A szerkezet ezáltal bonyolultabbá lesz, egy négyszeres párhuzam van kialakulóban.
E

az erkölcsi
tartalom
kiemelése

Állítsuk össze az eddigiek mintájára a Genezis-szerző változatát!

A Genezis-szerző szinte csak kitöltött néhány, a párhuzamban üresen álló helyet. Ezzel azonban nemcsak teljesebbé tette
a párhuzamot, éspedig úgy, hogy egyfeló1 A és D, másfeló1 Bés
C közt lett az szorosabb, hanem sajátos erkölcsi mondanivalóját is kiemelte: a nagyobb fokú szerkezeti azonosság a tartalmi,
magatartásbeli különbségeket.
A szerzó'k az öröklött történetnek nemcsak a tartalmát építették tovább, hanem az előd szerkesztési módját is fölismerték.
Mindegyik szerkezetileg is az elődök nyomdokain járva alakította ki a maga új mondanivalójának megfelelő új szerkezetet.

Ferenczy Károly: Józsefet eladják testvérei. 1900
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József története a Koránban
József története Keleten a késóbbi idó'kben is rendkívül
Nemcsak a zsidó irodalomban magyarázták, színezték tovább, hanem belekerült a Koránba, az iszlám vallás
szent könyvébe is, s az arabok körében is közkedveltté vált.
A Korán azokat a kijelentéseket tartalmazza, melyeket Mi a Korán?
az iszlám hite szerint Allah (isten) Gábriel arkangyal útján Mohammed prófétának (i. sz. 571-632) kihirdetett, s melyeket ő
élete különböző szakaszán az embereknek előadott (Korán =
előadás, hirdetés). Mohammed a zsidó és a keresztény vallás
egyes elemeit és hagyományait is átvette. Azt tanította, hogy
csak ő jutott ugyan el a kijelentés ismeretének teljességére, de
töredékesen és részben eltorzítva már korábbi vallások is
ismerték azt. Így lett József (Juszuf) története a Koránnak is
részévé.
Mohammed maga nem írta le tanításait. Egyet-mást tanítványai jegyeztek le, többet az ő halála után tanítványai szóbeli közlései alapján mások. Így a Korán szövegét csak késóbb
rögzítették kanonikus formában, akkor sem változatok nélkül.
Formája az eredetiben olykor szigorúbb, olykor csak lazább rímelésű, ritmikus szöveg.
A Koránban a József-történetnek némiképpen megváltozott a tartalma (az ószövetségi elbeszélés bizonyos elemei hiányoznak, másfeló1 új részletek kerültek bele).
népszerű volt.

Keressük meg a már ismert részeket! - Figyeljük meg, milyen
elemek hiányoznak, s milyen új elemek kerültek a történetbe!

A változások annak következményei voltak, hogy az elbeszélés célzata más lett. A Genezis történetében Isten szándéka, kiválasztó kegyelme általában nincs különösen hangsúlyozva, az elbeszélő a tanulság levonását jobbára az olvasóra
bízza. A Korán elbeszélése elejétó1 végig Allah szándékát hangsúlyozza, ez a fő mondanivalója. Ennek következtében, míg a
Genezisben a történet egységét a szerkezeti elemek kapcsolódása, a kölcsönös megfelelések biztosítják, a Korán elbeszélésében Allah minden helyzetben megmutatkozó kegyelme. Így
a helyzetek maguk némileg önállósodhattak, sőt olykor az elbeszélő ezt láthatólag szükségesnek is tartja: Juszuf ártatlansága az egyiptomi feleségével szemben rögtön kiderül, hogy Allah kegyelme azonnal világos legyen, azon az áron is, hogy így
a börtönbe kerülés nem egészen indokolt. Mi több: mivel az elbeszélő (és alkalmasint hallgatósága is) láthatólag szívesen
időzik ennél a témakörnél, beiktat még egy jelenetet, mely megint csak Juszufkiválasztott voltát és Allah kegyelmét van hivatva bizonyítani.
Másfeló1, mivel a zsidó törzsi hagyományok az elbeszélő és
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Allah szerepe

hallgatóság számára semmit sem jelentenek, elhagyja a neveket, s így a Genezisben nehézséget okozó Ruben és Júda kettős
ség meg a kút és a kereskedó'k problémája eltűnik, az elbeszélés itt teljesen simán folyik.
A tartalom és a forma tehát egyaránt a mondanivalóhoz,
az eszmei célhoz igazodik, ennek felel meg. A maga elé tűzött
célt a maga feltételei közt mindkettő jól oldotta meg, csak a másik feló1 nézve van az elbeszélés "elrontva".

A zsoltárok
műfajai

A zsoltárok összefoglaló cím. A Biblia e gyűjteményében
található 150 költemény különféle műfajokba sorolható. Vannak közöttük olyanok, melyek eleve a közös vallási szertartás,
a kultusz számára íródtak, vannak, amelyek egy személy sajátos élethelyzetébó1 fakadtak. Így szokás megkülönböztetni himnuszokat (Istent dicsőítő énekeket), egyéni, illetve közösségi panasz-, hála- vagy bizalmat kifejező énekeket, történeti-emlékeztető énekeket, tanító jellegű énekeket stb. Mindezeknek megvannak a maguk állandó elemei és többé-kevésbé állandó szerkezete, felépítése.

állandó
szerkezet

A himnuszoké pl. ilyen: felszólítás Isten magasztalására; a magasztalás; lezárás (zárlat): kívánság, kérés. - Az egyéni panaszéneké:
Isten megszólítása és általában való segítségül hívása; a panaszos nyomorúságának feltárása (betegség, üldözöttség stb.); a panaszos ártatlanságának bizonygatása; a segítség bizonyosnak tekintése; örvendező
lezárás. -Az egyéni hálaéneké: Isten megszólítása és a köszönet szándékának kifejezése; a hálaadás indoklása (a segítség elbeszélése); mivel
a hálaadás a kultuszközösségben, a gyülekezetben történik, ide kapcsolódhatik tanítás; örvendező lezárás.

lírai
költemények

Mindegyik zsoltárra érvényes azonban, hogy az a költeményt megszólaltató egyénnek vagy kultuszközösségnek a rajta
kívül fekvő világhoz, ezzel együtt a számára legfőbb valósághoz,
Istenhez való viszonyáról szól. Ez a személyes viszonyról szóló
vallomás a lírai költészet egyik legfontosabb ismérve. Fennmaradását ez a költészet annak köszönhette, hogy mind tartalmánál, mind kifejezéskincsénél fogva a közös szertartásokba akadálytalanul beilleszthető volt, mert a zsoltár én-je helyébe bárki behelyettesíthette magát: a személyiség még teljesen eltűnt
a közösségben.
Formailag a zsoltárok meglehetősen elütnek azoktól a versektó1, amelyekkel eddig találkoztunk. Nincs bennük sem rím,
sem kötött ritmus. Megfigyelhető viszont a gondolatok bizonyos
párhuzamossága. Ezt nevezzük gondolatritmusnak. Különféle
formái lehetnek. Ha egy gondolatot két-, esetleg három-, lényegében azonos értelmű tag fejez ki, gondolatismétlésró1 beszé-

gondolatritmus
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Dávid király hárfajátéka. XIII. századi héber kézirat illusztrációja
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a szerzőség
kérdése

keletkezési idő

lünk. (Pl. Ne feddj meg haragodban, ne ostorozz indulatodban:
Zsolt. 6, 2.) Állhat két ellentétes értelmű tag is egymással párhuzamban, a kettő egy igazság két oldalát fejezi ki. (Pl. A bölcs
fiú örömet szerez apjának, az ostoba fiú azonban szomorúsága
anyjának: Példabeszédek 10, 1.) Végül van olyan eset, amikor a
második tag kifejti, értelmezi, kiegészíti az elsőt. (Pl. Míg jó dolgom volt, azt gondoltam: Nem tántorodom meg soha: Zsolt. 30,
7.) A gondolatritmus a héber költészet legfontosabb formai sajátossága.
A bibliai hagyomány a zsoltárok egy tetemes részét Dávid királynak (i. e. 1000 körül), a többit különféle más szerzó1mek tulajdonítja. Egészen bizonyos, hogy maga Dávid költött énekeket. Egy szép gyászéneke elődjének, Saul királynak
a halálára a zsoltárok gyűjteményén kívül maradt fenn. Az
azonban, hogy a gyűjteményen belül mi való csakugyan tó1e,
vitatott. A többi szerzőnév megbízhatósága nem kevésbé kérdéses.
A zsoltárok különféle korokban keletkeztek. Néhány talán még a királyság kialakulása előttre tehető, számos költemény esetében valószínű, hogy Dávid vagy Salamon korában
született, egy jelentős hányad a késóbbi királyok idejére, néhány a babiloni fogság utáni idó1ue keltezhető, de nem kevés
azoknak a száma, melyek esetében nincs támpont az időmeg
határozáshoz.

22. zsoltár
kétségbeesés
és
remény

a feszültség
fokozása

A költemény kétségbeesett kiáltással indul: .;Én Istenem,
miért hagytál el?" Ebben a kérdésben már ott rejlik az a feszültség, melyet a költemény kibont: ez az Isten az én Istenem, mégis
elhagyott - és fordítva: bár most, úgy látszik, elhagyott, mégis
ő az én Istenem. Benne bíztak az ősök, és nem hiába. A panaszos én mint ennek a közösségnek a tagja remél maga is segítséget azokkal szemben is, akik őt ezért a reménységért kicsúfolják. Ezzel egy másikfajta feszültség is megjelenik: a panaszos én és a környező világ, a többi ember, esetleg éppen az ő
népéhez tartozó emberek között. A költemény első fele ezeknek a feszültségeknek, a teljes elhagyatottságnak egyre fokozódó megjelenése, a költemény ezek között az ellentétek között
mintegy ingamozgásban épül fel, mígnem hirtelen hálaadásba
csap át: a könyörgő jajszó meghallgatásra talált. A hálaadás is
fokozatosan bomlik ki a közösség jelenétől térben az egész világot, időben a jövőt is átfogó magasztalássá.

28

A zsoltár felépítését a következó'képpen szemléltethetjük:
2-3
4-6

[

7-9
10-11

12
13-14
15-16
[

[

17
18-19
20-22
23-26
27-28
29-30
31-32

felépítése

Az én Istenem - távol
Ő az Izráelben uralkodó, akiben bízhattak az atyák,
erró1 beszél a közösség múltja
Engem (a közösség tagjai?) az én bizakodásomért kigúnyolnak
En személyesen is csak Istenben bízhattam (egyéni
múlt)
Távollevő Istenem - jöjj közel
Félelmetes vadak (hatalmas emberek) vesznek körül
Testi szenvedések közt a halál közelségét érzem
Kutyák vettek körül
Testi szenvedések közt az emberek már halottnak tekintenek
Szabadíts meg a vadaktól
Az éneklő a gyülekezetben hirdeti: dicsérje Izráel egész
közössége Istent, mert megsegíti a nyomorultat (nem
bíznak hiába)
Dicséri az éneklő személyesen, és teljesíti fogadalmát
Isten nemcsak Izráel népének ura, hanem az egész világé is (a népeké)
Róla beszélnek az utódok, a közösség jövője

Vannak magyarázók, akik szerint ez a zsoltár két külön költeménybó1 áll, egy panaszénekbó1 és egy magasztalásból, melyek
nincsenek egymással szerves kapcsolatban. Igaz-e ez?
Hogyan változik a zsoltárköltő viszonya a zsoltár folyamán Istenhez és hogyan a közösség, a gyülekezet többi tagjához?

23. zsoltár
Az ókori keleti pásztortársadalmak költője a nép és vezeviszonyát a nyájéhoz és a pásztoréhoz látta hasonlónak. Ezt
azonban nem mindig a hasonlat formájában fejezte ki (az uralkodó olyan, mint a pásztor), hanem a pásztor tevékenységéró1,
alakjáról alkotott elképzelést közvetlenül átvitte az uralkodóra:
az uralkodó a nép pásztora. Ezt a szóképet nevezzük metaforának (,átvitel'). Ugyanezt a képet alkalmazza az Ószövetség
nemegyszer Isten és a zsidó nép viszonyára.
Zsoltárunk első fele ennek a metaforának a kibontása.
A pálca azért vigasztal, mert ez a 70-80 cm hosszú eszköz volt
a pásztor fegyvere, mellyel a nyájat védte, pásztorbotja meg
azért vigasztaló, mert ezzel terelgette, tartotta együtt a juhokat.
A zsoltár második felében Isten mint vendéglátó házigazda jelenik meg, aki a zsoltárírónak „ellenségei szeme láttára"
terít asztalt. A vendéglátás mozzanata tehát azt fejezi ki, hogy
vendégét nemcsak étellel, itallal látja el, hanem meg is oltalmazza, mint a király a hozzá forduló, házában menedéket ketője
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pásztormetafora

a vendéglátás
motívuma

reső idegent, menekülőt.

hármas
tagolás

A menedéket kereső a királynak rendeli alá magát, s ennek fejében őt a király megvédi, táplálja.
A zsoltárírót, akit eddig ellenségei követtek, most Jahve (az
Úr) jósága követi. Ezért egész életében az ő háznépébe akar
tartozni.
Szerkezeti szempontból a költemény három részre tagolódik.
Figyeljük meg, hol beszél a
dik személyben!

költő

Jahvéról második, hol harma-

Ennek alapján 1-3 hitvallás (a többi emberhez szól); 4-5
hálás magasztalás (Jahvéhoz szól); 6 hitvallás (a többi emberhez szól). - A hármasság azonban más vonatkozásban is megfigyelhető: 1-4 a szabad mezőn; 5 vendéglátás (nincs megnevezve, hogy hol, de védett helyen, az ellenség csak nézheti); 6 az Úr
házában. A költemény tehát mintegy kívülró1 befelé halad, a külső világból, a sötét völgybó1, az üldözó'k eló1 a belső világba, az
Úr házának békéjébe és biztonságába.
Figyeljük meg a zsoltárban a gondolatritmust! Hol párhuzamos
egy-egy egység két tagja, hol ellentétes, hol egészíti ki a második
az elsőt?
Megfigyelhető-e

párhuzamosság vagy ellentétesség az egyes ver-

sek között is?

90. zsoltár
közösségi
panaszének
az ember
léthelyzetéró1
felépítése

A zsoltár közösségi panaszének, az ilyen énekek általános jellegétó1 eltérően azonban nem csupán valamilyen közelebbró1 meghatározott csapásról (természeti csapás, ellenség
stb.) beszél, hanem az ember helyzetéró1, létéró1 általában.
A költemény első része Isten és ember lényegi tulajdonságait
állítja egymással szembe (1-6), majd ezeket összefogva arra a
kérdésre felel, mi az ember nyomorúságos helyzetének oka. Az
ember bűne, Isten haragja (7"7""11). Ennek a helyzetnek, hogy
ti. az ember léte alapjaiban teljesen Istentó1 függ, a felismerése a bölcsesség. Ezt is csak Isten adhatja az embernek (12). Ebben a felismerésben esdekel az éneklő most már Isten könyörületéért {13-17). Ebben az utolsó részben az első rész gondolatai térnek vissza, nem szigorúan meghatározott rendben, hanem a létéért imádkozó ember szenvedélyes izgatottságával.
A jövőre tekintő utolsó gondolatok mindamellett a múltra
visszatekintő első versnek felelnek meg, s így teszik szerkezetileg zárt egységgé a költeményt.
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A zsoltár felépítését a következó'kben vázolhatjuk:
-2

3
4
5-6
7, 9, 11

8, 10
12
13-15
16--17
li

szerkezeti
vázlat

Isten menedék volt a múltban, ő már a világ keletkezése
előtt is volt
Az ember porrá lesz
Isten időtlen, változatlan
Az ember mulandó, nő és elfonnyad
Isten haragos ítélő, mindenen átlát
Az ember mulandó bűnös, belátásra szorul
Ezt a belátást Isten adja
Könyörgés könyörületért, szeretetért, örömért
Könyörgés a kegyelem megnyilvánulásáért a jövóben is
Könyörgés a mulandó ember munkájának maradandóságáért

Hogyan térnek vissza az első rész gondolatai a második rész könyörgésében?
~lind a százötven zsoltárt 1606-ban Szenci Molnár Albert ültette át magyar versekbe. Ezzel a rendkívül népszerűvé vált és református templomokban ma is énekelt fordítással kapcsolatban
írta Arany János Szenci Molnár Albertró1: „az ő szövegét a nép
már szinte egyenesen Szent Dávidénak tartja, s úgy tiszteli." A
90. zsoltár Szenci Molnár-féle fordítása reformátusok közt különösen kedvelt.

Szenci Molnár
Albert fordítása

130. zsoltár
A költemény felépítése könnyen

1-2
3-4
5-6

7-8

áttekinthető:

felépítése

Segélykiáltás
Isten előtt mindenki bűnös, de ő megbocsát az őt féló"knek
Várom Istent, az ő szavát
Isten megszabadítja bűneitó1 Izráel népét

A zsoltár éles ellentéttel kezdődik: az ember és Isten helyzetének és jellegének szembeállításával. Ez két lépésben történik. Az első a zsoltárköltő személyes helyzete Istenhez képest:
a mélységbó1 kiált. Ez a szó az Ószövetség költői nyelvében a halál világát, az Istentó1 való távolságot jelenti. Helyzete azonban
nem egyedi (ez a második lépés): ha Isten a bűnöket számon tartja, senki ember nem állhat meg előtte. Isten azonban megbocsát
(nem tartja számon a bűnöket). Ez jelenti a költemény menetében a fordulópontot. Ennek alapján várja a zsoltáros (megint
személyes rész), hogy Isten megszólal, kapcsolatba lép vele, és
ezáltal kiemeli a mélységbó1. Ez meg is történik, de nemcsak
neki szól az ígéret, hanem Izráel egész népének (vagyis megint
egy közösségi mozzanat)- s ezen belül neki is.

31

indítás:
Isten és ember
ellentétes
helyzete

az egyéni
és közösségi
sors
összekapcsolása

szónoki
kérdés

E zsoltár a középkori egyház hét bűnbánati zsoltára közül
az egyik. A latin fordítás kezdőszavai: de profundis (ejtsd: dé profundísz =a mélységbó1) közmondásos fordulattá lett a bűnök vagy
a megpróbáltatások mélységeibó1 szabadulni kívánók helyzetére.
A 3. vers kérdés, melyre azonban csak egy felelet adható:
senki. Az olyan kérdést, mely az összefüggésbó1 adódóan magában rejti a feleletet, vagy amely azért hangzik el, hogy a lehetséges feleletekró1 elgondolkoztasson, szónoki kérdésnek nevezzük.
Mennyiben ellentétesek és mennyiben párhuzamosak a zsoltár
egyes szakaszai?

Jesája próféta aranykor-látomása

a társadalom
bűneinek

ostorozása

a végső
idó'k
látomása

a törzs
metaforája

Jesája (ez a név héber formája, a magyarban az Ézsaiás
vagy Izajás alak használatos) az i. e. 8. század utolsó harmadában működött. Egyike volt a leghatalmasabb prófétaegyéniségeknek. Bátran hirdette Isten ítéletét a társadalmi igazságtalanságok miatt; abban, hogy a hatalmas birodalom, Asszíria
pusztítja a zsidó királyságot, ennek az ítéletnek a megnyilatkozását látta. Hirdette azonban azt is, hogy Isten Asszíriának is
ura, s egyszer erre is lesújt az ítélet. Ekkor a zsidó nép bűneit
bánó és Istenhez megtérő maradéka békében és biztonságban
fog élni. A próféta látomásában azonban nem maradt az adott
történelmi helyzet keretei között: a nagy ítélet a történelem végén, a „ végsőidőkben"történik, s az addigi világrend teljes megfordulásátjelenti. A látomásban nem csupán Asszíriáról van szó,
hanem minden Isten-ellenes erőró1, mely pusztítja és kiirtással
fenyegeti Isten népét. Isten azonban megelégelve az ítéletet, közbelép. Könyvbeli szemelvényünk ezzel a közbelépéssel kezdődik.
A szöveg a büszke ágak és erdó'k kivágásáról szól és arról,
hogy Jisaj (lsai, Jesse) törzsébó1 egy friss hajtás sarjad. Jisaj Dávid király apja volt, nyilvánvaló tehát, hogy sem a törzs, sem a
hajtás nem szó szerint értendő. Az író nem fejti ki, hogy a Jisajtól származó család olyan, mint a gyökérből származó fatörzs,
és a gyermek, mint a hajtás, hanem egyszerűen átviszi az egyik
jelentését a másikra: Jisaj családja Jisaj törzse, a család leszármazottja a törzs hajtása. Ez a szókép metafora (átvitel). Vannak olyan metaforikus kifejezések, melyek a sűrű használatban
annyira megkoptak, hogy már nem érezzük metafora voltukat.
Ilyen a törzs szó. Azáltal azonban, hogy az író itt mintegy szó
szerint is veszi az értelmet, hajtásról és gyökérró1 beszél, olyan
hallgatókban vagy olvasókban, akik tudják, hogy a fák fiatalításának ("megújításának") egyik módja a csonkra vágás és abból friss hajtás sarjasztása, egyszerre teszi elevenné a szó szerinti és az átvitt értelmet. A hallgató gondolkodása a két érte-
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lem közt ide-oda rezeg ("oszcillál"), az értelem már elszürkült
kettőssége elevenné, a szókép újra hatásossá válik.
Ezt erősíti itt a szövegösszefüggés is. Isten, mint valami
hatalmas favágó, levágja a büszke ágakat, kivágja a kevély erdőt. Világos, hogy ez sem szó szerint értendő: az Isten-ellenes
hatalmasságokról, a kevély gonoszok pusztulásáról van szó. Ebben a képben hasonló feszültség és "rezgés" van a szó szerinti és
az átvitt értelem közt, mint az előzóben. Feszültség van azonban a két kép között is: a hatalmas erdő ledó1, de a csonkra vágott törzsbó1 sarjadó gyenge hajtás hatalmas lesz.
Ez a "hajtás", ez a gyermek lesz a felkent (Messiás) király,
akinek megjelenése a világrend teljes megfordulását, az új
aranykort, a bűn, az Isten iránti engedetlenség miatt elveszett
paradicsomi állapot visszatérését jelenti. Ezt a gyökeres változást érzékeltetik a természeti világ képei. Ezek megint nem egyszerűen szó szerinti értelemben veendó'k, hanem mint érzékletes kifejezései a változás teljességének.
!Ili}

erdőirtás:

a gonoszok
bűnhődése

feszültség a
szó szerinti és
az átvitt értelem
között
Messiás

új világrend

Vannak-e további metaforikus kifejezések a szövegben?

A Biblia hatása
Az Ószövetség vallási jelentőségénél fogva igen nagy hatást gyakorolt egész Európa művészetére, irodalmára. A Biblia
nemzeti nyelvre fordítása a legtöbb nép esetében irodalomtörténeti jelentőségű volt: mivel az egész nyelvterületen azt használták, elősegítette az egységes irodalmi nyelv kialakulását (így
Magyarországon Károlyi Gáspár fordítása). Számos bibliai fordulat, kép nemcsak az irodalmi, hanem a köznyelvbe is·átment
(pl. bábeli zűrzavar; áll, mint a Sion-hegye).
A magyar reformáció irodalmában CXVI. század) ezenkívül különös jelentősége volt a zsoltárfordításoknak, átdolgozásoknak is, amelyek némileg a tömegdal szerepét töltötték be. Az
emberek a maguk szenvedéseinek, vágyainak, fölháborodásának kifejezését találták meg a zsoltárokban és az Ószövetség
történeteiben, s a török és német közt vergődő magyarság sorsát az Egyiptom és a mezopotámiai nagy birodalmak közt őrlő
dő ószövetségi zsidó nép sorsával látták párhuzamosnak. A Himnuszban is (,,Hajh, de bűneink miatt... ") az Ószövetség történetszemlélete nyilvánul meg, mely a történelmi sorscsapásokban
Isten büntetését látta a nép bűnei miatt.
Az Ószövetségbó1 merítették emberi magatartásuk, forradalmi küzdelmük példáját az angol polgári forradalom kiemelkedő alakjai, így nyúlt nagy költőjük, Milton a maga világképének megrajzolásához a bibliai bűnbeesés történetéhez Az elveszett Paradicsom című művében. Zeneszerzó'k is - kisebbek és
nagyobbak - számosan vették témájukat az Ószövetségbó1, a
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Az első teljes magyar protestáns bibliafordítás, Károlyi Gáspár vizsolyi
Bibliájának címlapja. 1590
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...

legnagyszerűbbek köztük G.

F. Handel XVIII. századi német zeoratóriumai (Jefta, Sámson, Saul stb.).
Hasonlóképp merített a maga időszerű mondanivalójának
kifejezésére az Oszövetség világából eszközöket a XX. századi
magyar irodalomban Ady, költötte át és alkalmazta a maga korára Jónás próféta könyvét Babits Mihály. Németh László több
ószövetségi alakról is írt drámát, köztük a nagy erejű hősró1,
Sámsonról. E drámájának szövege alapján Szokolay Sándor
komponált operát. Mózes alakja is több alkotót ihletett: a XIX.
században Madách Imre drámát, a XX. században Kodolányi J ános regényt, Durkó Zsolt operát írt róla. A XX. század polgárságának mitológiához, valláshoz, hithez való viszonya jut kifejezésre a nagy német író, Thomas Mann Józsefró1 szóló nagy regényében. A hagyományt saját világképének megfelelően költi
újra, komolyság és ironikus távolságtartás egysége jellemzi elbeszélői magatartását.
A sort azonban még hosszan lehet folytatni.
neszerző

Gyűjtsük össze olyan újkori műalkotások címeit, melyek tárgyukat az Ószövetségbó1 merítik!

Az ókori görög
irodalom

Homérosz
i e. 8. század)

Az. európai irodalom számunkra két
nagy költeménnyel, az Íliásszal és az
Odüsszeiával kezdődik. Az. ókori hagyomány szerint mindkettő szerzője
Homérosz volt. Manapság a két költeményt többnyire két külön szerző
tó1 származtatják. Számosan a költemények egységét is megkérdőjele
zik: úgy gondolják, hogy a két költeményt kisebb egységekbó1, korábbi
költeményekbó1 fűzte vagy szerkesztette össze szerzőjük, vagy egy eredetileg kisebb terjedelmű alkotásba
késóbb újabb részeket toldottak be.
Ezt a problémát nevezik homéroszi
Homérosz.
kérdésnek.
Római márványmásolat
egy hellenisztikus
Senki sem vonja kétségbe, hogy
görög portrészobor után
a két költeményt hosszú fejlődés előz
te meg. Arra azonban, hogy ez a fejlődés milyen volt, csak a homéroszi költeményekbó1 következtethetünk. Először e költemények bizonyos sajátságait kell megfigyelnünk. Ezek egyfeló1 maguknak a költeményeknek jobb
megértését teszik lehetővé, másfeló1 támpontul szolgálnak történeti következtetésekhez. Ezúttal "kívülró1", a versforma és a
nyelv vizsgálatával kezdjük.
A költemények időmértékes verselésűek, vagyis a verselés
alapja a rövid és hosszú szótagok bizonyos szabályok szerint történő váltakozása. Versformájuk a hexameter ("hatmértékű"). Ez
a hosszú sor hat daktilusból (- u u) áll, a hatodik láb azonban
csonka, utolsó szótagja hiányzik. A daktilus két rövid szótagja
helyett egy hosszú is állhat, de a hosszú sohasem oldható föl két
röviddé. Az. utolsó szótag rövid is, hosszú is lehet. A sornak tehát van egy alapképe
-uu-uu-uu-uu-uu-u
s aszerint, hogy hány helyen és hol helyettesíti a két rövid szótagot egy hosszú, húszféle sorváltozata lehetséges. Ezek közül
azonban nem mind használatos. A változatosságot növelik a sormetszetek. Sormetszetró1 ott beszélünk, ahol - a sor egy bizo-
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a homéroszi
kérdés

verselés

hexameter

alapképlet

sormetszet

nyos pontján - rendszeresen szóvégződés van. Sormetszetek
szempontjából a homéroszi hexameternek tizenhat változata lehetséges. A változatok száma tehát nagy, de mindegyikben fölismerhető egy állandó alapforma.
homéroszi jelzők

Figyeljük meg a

következő

homéroszi jelzó'ket!

a) görbeeszű, görbeíjú, görbekarmú

ezüstíjas, ezüstveretű, ezüstörvényű, ezüstlábú
széphajú, széparcú, szépfolyású, szépfeleségű, szépsarujú
b) széphajú, jóhajú, magashajú
görbeeszű,tarkaeszű,bűvöseszű

széparcú, pirosarcú, bronzarcú
ezüstlábú, sötétlábú, aranylábú

Kétfajta sorozatot látunk: az egyikben az összetételek első
tagja, a másodikban a második tagja azonos. A szavakból két tanulság adódik: a) meglevő mintákra mindig új változatok, új öszszetételek készülhettek; b) az új változatok úgy is készülhettek,
hogy a meglevő összetételek egyes elemeit egymással kicserélték. Korlátot csak az jelentett, hogy az új szónak is bele kellett
illenie a hexameterbe.
Olvassuk el figyelmesen az Íliász 1. éneke 1-317. sorát vagy az
Odüsszeia 1. éneke 1-318. sorát, és húzzuk alá az ismétlődő kifejezéseket! (Különösen a jelzó'kre ügyeljünk!)
ismétlődő

szókapcsolatok
(formulák)

Megfigyelhetjük, hogy bizonyos személyek és tárgyak neve
mellett ismétlődnek bizonyos jelzó"k, s bizonyos helyzetekben,
pl. beszédek bevezetéséül, azonos kifejezések, sorok térnek viszsza. Az eredeti szövegben még több a visszatérő elem, a két költeménynek kb. egyharmada ismétlődő fél- vagy egész sor. A költő tehát nagyszámú olyan - néhány szótól néhány sorig terjedő
- állandó kifejezéssel, formulával dolgozott, melyek a hexameterbe beleillettek. Bizonyos mértékig ezek elemei is cserélhetó"k
voltak. Egyes jelzők csak meghatározott személyekhez kapcsolódtak, mások azonban többhöz is, ha a nevek a versbe egyformán fértek bele (nagynevü Aiakidész, nagynevü Antilokhosz,
nagynevü Púlüdamasz stb.).
Az Íliász sok harcleírást tartalmaz.
Vessük össze a következő részleteket az Íliászból: 11. 232-240.;
13. 601-619.; 22. 273-363!

a harcleírás
sémái

Az események váza mindhárom esetben a következő:
1. A dárdát dob B-re, de nem találja el.
2. B. dárdázza A-t, eltalálja, de nem sebzi meg végzetesen.
3. A megöli B-t.
A sorrend mindig ez, a szerkezet azonosságát még ismétlődő sorok is kiemelik. (Hol?) Ugyanazt az állandó vázat azonban lehet rövidebb és hosszabb, kidolgozottabb, beszédekkel
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is gazdagított változatban elmondani. Nem véletlen, hogy mikor melyiket alkalmazza a költő: a 11. énekben egy átlagharcos haláláról van szó, a 22. énekben Hektor és Akhilleusz párviadaláról.
Vessük össze az Íliászból a következő két helyet: 5., 9-24 és 5.,
275-324! Itt az egyik oldalon egy (A), a másik oldalon két harcos
áll (Bés C). Mi enne}t a harcleírástípusnak az alapformája?
Vessük össze az Odüsszeia következő részleteit, melyek egy idegen vendég érkezéséró1 szólnak: 1., 102-177.; 3., 29-74.; 4.,
20-64., 29-190!

A következő mozzanatok fordulnak elő:
1. A érkezik, megáll az ajtóban;
2. B. meglátja;
3. fölkel, odamegy;
4. kézen fogja;
5. bevezeti;
6. leülteti;
7. ételt készítenek, esznek;
8. megkérdezik, hogy A kicsoda, honnan jött.
(Figyeljük meg az ismétlődő sorokat is!) Itt is megfigyelhető egy alapforma, melyet lehet szűkebben és bővebben kidolgozni, esetleg beszédekkel, a helyzethez illő sajátos elemek beépítésével bővíteni.
Hasonlót tapasztalhatunk nemcsak a harcleírások vagy a
vendég érkezése, hanem sok más helyzet (sebesülés, halál, áldozat, öltözködés stb.) esetében.
Az Íliászban és az Odüsszeiában a verselés, a szókincs, a
szókapcsolatok és az elbeszélés síkján egyaránt azonos módszer
figyelhető meg: adva van valamely alapforma, s a költő ennek
különféle változatait alkalmazza, dolgozza ki. Az állandóságnak
és a változatosságnak ez az együttese különösen föltűnő az állandó jelzó'k és ismétlődő kifejezések esetében. A homéroszi költemények nyelve tehát sajátos költői műnyelv, mely jelentős részében előre kész, a versbe beillő formulákból épül fól. A költőnek ezt a nyelvet éppúgy meg kellett tanulnia, mint az ismétlődő helyzetek vázát vagy a hősmonda elbeszéléseinek menetét.
Ezeket a nemzedékró1 nemzedékre öröklődő, bizonyos összefüggésekben újra meg újra eló'kerülő tartalmi és nyelvi elemeket
nevezzük költői toposznak (toposz=,hely').
Ez az alkotásmód a szájhagyományozó költészet viszonyai
közt alakult ki. A költeményeket ugyanis a szájhagyományozás
viszonyai közt nem szóról szóra, változatlan formában adják elő
és hagyományozzák tovább, hanem minden előadás egyben újraalkotás is - legalább abban a mértékben, ahogy mi sem mondunk el kétszer szóról szóra egyformán egy történetet. Az előadó énekmondó egyúttal egy kicsit költő is. Mivel azonban a köl-
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a vendéglátás
alapformája

sajátos költői
műnyelv

költői toposzok

szájhagyományozás

A Múzsa
segítségül hívása

a tárgy
megnevezése

seregszemle

a dolgok közepébe
vágva

eposzi
kellékek

hírnév és
embereszmény

tő-előadónak verses formában kell a történetet elmondania,
nagy segítséget jelentenek számára a versbe illő, előre kész nyelvi elemek vagy elbeszélésminták, menetek, melyeket a körülményeknek és saját művészi céljainak megfelelően fölhasznál,
bővebb vagy rövidebb változatban alkalmaz.
A homéroszi költeményeket tehát a szájhagyományozás
hosszú korszaka előzte meg. Ennek a szükségletei alakították
ki a formulákból fölépülő költői műnyelvet, az ismétlődő helyzetek elbeszélésének alapformáit. Ebbó1 érthetó'k bizonyos késóbb
is állandóan megjelenő elemek.
Az énekmondó sikere attól függött, elő tud-e adni egy többnyire ismert mondai eseményt úgy, hogy a hallgatóság azt érezze: így még soha nem hallotta a történetet. Sikerül-e bennük létrehoznia azt a különös érzést, amelyet mi is érzünk, mikor pl.
egy pontosan ismert dráma hatásos előadásának vagyunk tanúi. Hogy ez a siker mitó1 függ, hogyan lesz a megtanult elemekbó1 új műalkotás, ezt az énekmondó megmagyarázni nem tudta. Úgy érezte, istenek munkája ez. Érthető tehát, ha előadása
előtt az isteneket, elsősorban a költészet istennőit, a Múzsákat
hívta segítségül. Ezt nevezzük latin eredetű műszóval invokációnak (felidézésnek). Megjelölte természetesen a tárgyat is,
melynek élőádásához segítségüket kérte. (Ez a "tárgymegjelö.
lés": propoz(ció).
Ha olvasnunk kell valamilyen fölsorolást egy hadsereg egységeiről és azok létszámadatairól, valószínűleg fárasztónak, egyhangúnak találjuk. Ha ilyet megfelelő szövegezésben, esetleg
újra meg újra azonos fordulatokkal előadva hallgatunk, a hadsereg nagyságának lenyűgöző vagy éppen büszkeséggel eltöltő
érzete támad bennünk. Ahhoz hasonló ez, mint amikor egy filmben a folyamatosan ismétlődő képek keltik valami lenyűgöző sokaság benyomását. Amit a filmrendező a látás, azt az énekmondó a hallás útján érhette el, egyebek közt éppen a küzdő seregek számának, vezéreinek fölsorolásával. (Enumeráció=elő
számlálás.)
Az énekmondók lakomákon vagy piacokon egy-egy eseményt énekeltek meg. Az előzményeket, a szerepló'ket a hallgatóság ismerte más előadásokból, ő tehát ott kezdhette el, ahol a
hallgatók kívánták, mindjárt "a dolog közepébe" (in medias res)
vágva.
Ezek az elemek - a Múzsa segítségül hívása, a tárgymegjelölés, az állandó jelzó'k és ismétlődő kifejezések, a dolgok közepébe vágó kezdés-, melyek tehát a szájhagyományozás viszonyaiból következtek, éppen a homéroszi eposzok mintájára késóbb is használatosak maradtak, a hőskölteményeknek mintegy
kellékeivé váltak.
A homéroszi költeményekbó1 azt is tudjuk, hogyan nevezték a megelőző korok hősénekeit: „a férfiak híre". A hősköltészet
tehát a hírnév megörökítője volt.
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Feleljünk a megadott szöveghelyek alapján a következő kérdésekre! Mi teszi híressé a férfiakat (Íliász, 1., 490.; 4., 225.; 6., 124.;
7., 113.; 8., 448.)?
Milyen volt ebbó1 következó1eg az embereszmény (Íliász, 9.,
438-43.)?
Milyen lehetőség és milyen kockázat állt a férfiak előtt a harcban
(Íliász, 7., 81-90.; 12., 310-329.; 9., 410-416.; 22., 99-110.; 22.,
297-305.)

A hírnév a közösség elismerése a közösség érdekében végrehajtott különleges tettekért. Aki tetteivel méltónak bizonyult
az egész közösségtó1 különlegesen tisztelt, hírneves ősökhöz,
ugyanolyan tiszteletre tarthat számot, mint azok: a zsákmányból neki adott különleges részre s az erkölcsi elismerésre, a hírnévre. A hírnév nemcsak azt ragyogta be, aki szerezte, hanem
egész nemzetségét. Túlélte a dicső tett végrehajtóját, ezért többet ért, mint az élet. Ilyen dicső tettet azonban helyzetüknél,
lehetőségeiknél fogva elsősorban a közösségek vezetői, az arisztokrata nemzetségek tagjai tudtak végrehajtani. A hírnév tehát a társadalmon belüli különbségek kialakulásával az ő öntudatukat növelte, s alkalmas volt az arisztokrácia kiváltságos helyzetének igazolására is. Ezt a föladatát azonban a hírnév csak akkor tudja betölteni, ha a társadalomban sajátos
egyensúlyi helyzet áll fönn: az arisztokráciának vannak ugyan
külön érdekei, de ezek nem kerülnek nyfüan szembe a közösség egészének érdekeivel, vagy mert a kettő valamilyen lényeges vonatkozásban egybeesik, vagy mert ennek látszatát fönn
lehet tartani.
Ez volt a helyzet a mükénéi kort követő századokban, a
12-8. században.

a hírnév
jelentősége

érdekegyensúly

Mit tanultunk történelembó1 erró1 a korról, mennyiben került közel egymáshoz az arisztokrácia és a köznép?

Az ősök hírneve példakép, erkölcsi norma is, amelyet valakinek el kell érnie ahhoz, hogy a különleges tiszteletre jogot formálhasson. A hírnév tehát nemcsak a kiváltságos helyzet jogcíme és igazolása a köznép előtt, hanem kötelező erejű erkölcsi
példakép is az arisztokrácia számára, amelyhez igazodnia kellett, s amelynek alapján a társadalom egésze lemérhette értékét. De érdemes is volt e normáknak megfelelni, hiszen ezzel
anyagi előnyök is jártak.
A mükénéi világ összeomlását követő viharos századok
küzdelmei közepette az arisztokrácia harci tettei és ezzel elért
sikerei egybeestek az egész közösség érdekeivel is, s így tetteiért méltán kijárt az erkölcsi és anyagi elismerés. A hírnév képzet tehát ennyiben a társadalom egészének érdekeit is kifejezte, erősítette azt az egyensúlyt, melynek alapján létrejött. Olyan
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a hírnév
erkölcsi norma

a hírnév
erkölcsi érték

a

hősének
fejlődése

leíró hasonlat

a mű egységének
feltétele: egységes
értékszempont

alapvető erkölcsi értéket jelentett, melyet az egész társadalom
elismert. Az. énekek pedig, melyek azon ősök hírnevéró1 szóltak,
akik ezt az értéket mintegy megtestesítették, mindenkit érdekeltek, gyönyörködtettek.
A „férfiak hfrnevéről" szóló énekek eleinte valószínűleg csak
egy-egy esetet, küzdelmet örökítettek meg. Az. idó'k folyamán a hagyományos elbeszélések bizonyos csomópontok köré rendeződtek.
E csomópontok olyan vállalkozások voltak, melyek sokak számára lehettek közvetlenül, egyénileg is érdekesek: igazolók vagy erkölcsi norma jellegűek. Ilyen vállalkozás volt a trójai háború is.
Egy nagyobb eseménnyel minél több kisebbet, eredetileg önállót
igyekeztek kapcsolatba hozni. Ez vagy úgy történt, hogy a történeteket egymáshoz csak lazán kapcsolva, sorban mesélték (mellérendelő szerkesztés), vagy úgy, hogy egy meglevő történet menetét
újabb elemekkel kibővítették. Az. is előfordult, hogy az érdekes történeteket egyik hősró1 a másikra átvitték. Mindez részben föltételezte, részben elősegítette az olyan alapformák, vázak, menetek
létrejöttét, melyekben elemek cserélhetó'k, s melyeknek mind újabb
változatai dolgozhatók ki. Az. önálló hősdalokból így nagyobb egységekjöhettek létre, de az elemeket még jobbára csak a közös tárgy
tartotta össze, nem a művészileg egységes szerkezet.
Nyelvtörténeti meggondolások alapján talán erre a korra
lehet tenni egy sajátosan homéroszi eszközt, a már-már önálló
leírássá kerekedő hasonlatot. A költemények tárgya a múlt, a
nagy hősök világa; a hasonlatokban a jelen, a hétköznapi emberek élete van ábrázolva.
Mindebbó1 egységes szerkezetű műalkotás, „szemléleti
egész" akkor jöhet létre, amikor egy költő valamilyen oknál fogva nem csupán sok eseményt, sok érdekes egyes esetet akar elbeszélni, hanem valami általánosabbat, aminek az egyes esetek
csak ilyen vagy olyan változatai. Ehhez arra van szükség, hogy
a költő az eseményeket egy meghatározott, általános szempontból nézve ábrázolja, vagyis az élet különféle mozzanatait - melyeket a költői hagyomány már korábban is földolgozott - egy
alapvető szemponthoz, értékhez mérje, arra vonatkoztassa.

Íliász

alapforma:
a haragvó hős
története

Az. Íliász tárgyát a trójai mondából veszi, annak egy önmagában jelentéktelen mozzanatát ragadja ki, éspedig - mint azt
az első sorban mindjárt meg is mondja - Akhilleusz haragját.
A haragvó hős történetének menete ismert történet volt, maga az
Íliász is mond rá egy példát (9., 530-599.). Tehát az Íliász-költő
is egy adott alapformára szerzett változatot, azt dolgozta ki, gazdagította. Munkamódszere éppúgy a hagyományos volt, mint
nyelvezete. Ami létrejött, mégis egészen más lett, mint egy szokásos hősdal.
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Miért is haragszik Akhilleusz? Agamemnón, a Tróját ostromló görög sereg fővezére, elveszi a sereg által Akhilleusznak
zsákmányrészül adott rablányt, Bríszéiszt. Akhilleusz becsületében, „megtisztelésében" érzi magát sértve, rettentő haragra gerjed, és elhatározza, hogy addig nem megy harcba, míg
Agamemnón elégtételt nem szolgáltat neki. Sőt arra kéri anyját, Thetisz istennőt, járjon közbe Zeusznál, hadd érjék vereségek a görögöket, hadd lássa Agamemnón, mire megy a görög sereg legnagyobb hőse, Akhilleusz nélkül. Így, bár eleinte
a görögök még sikeresen harcolnak, hamarosan a trójaiak kerekednek fölül. Agamemnón ekkor engesztelő követséget küld
Akhilleuszhoz, s nagy kárpótlást ígér neki. A sértett hős azonban most már ezt is visszautasítja. A görögök így válságos helyzetbe jutnak. Végül Akhilleusz Nesztórnak, a legöregebb görög vezérnek a kezdeményezésére hajlandó hozzájárulni, hogy
legjobb barátja, Patroklosz az ő fegyverzetében harcba szálljon a trójaiakkal. Patroklosz először vissza is szorítja a trójaiakat, de azután Hektór, a trójai királynak, az öreg Priamosznak a fia, Apollón isten segítségével megöli, fegyvereit is elveszi, a görögöknek a puszta holttestet is alig sikerül megmenteniük. Legjobb barátjának elvesztése fölötti elkeseredésében
Akhilleusz most már kibékül Agamemnónnal, s Héphaisztosztól, a kovács-istentó1 kapott új fegyverzetében harcba indul.
Nagy pusztítást visz végbe az ellenség soraiban, végül Hektórt is megöli, sőt holttestét is meggyalázza. Mikor azonban az
agg Priamosz megjelenik előtte, hogy fia holttestét kikérje,
megenyhül, és kiadja a tetemet. A költemény Hektór temetésével végződik.

Akhilleusz és Aiász kockajátéka. Exikiász amforája. 1. e. 550-530 között

45

a mű cselekménye

ellentmondásos
magatartás

az értékrend
problémái

hírnév vagy élet?

társadalmi
értékválság

Akhilleusz megbecsülésének, hírnevének csorbítása miatt
haragszik. Mivel ez a hősi világ alapvető erkölcsi értéke, haragja jogos. Magatartása mégis kérdéses értékű. Igaz, a hírnévért
mindent föl kell áldoznia. A hírnév azonban a közösség érdekében végrehajtott tettért jár - Akhilleusz pedig éppen ártalmára
van a közösségnek azzal, hogy visszavonul a harctól, sőt a sereg
romlását kívánja. Akhilleusz mindent föláldoz a hírnévért, azt
a közösséget is, amely megbecsülte őt. A hősi társadalom értékrendje visszájára fordult.
Akhilleusz magatartása azonban egy másik szempontból
is ellentmondásos. A hírnévért minden nagy homéroszi hős kész
mindent föláldozni, az életét is. Akhilleusz előtt is ott állt a választás: hosszú, de dicstelen vagy dicsőséges, de rövid élet legyen-e az övé, s ő az utóbbi mellett döntött. Mégis, mikor Agamemnón követei kérlelik, térjen vissza a harcba, arról beszél:
nincs drá~ább dolog, mint az élet, s ő hazatér, hogy életét megmentse. Ugy látszik, Akhilleusz esete azt példázza: a hírnév, a
dicsőség mégsem vitathatatlanul a legnagyobb érték.
A hírnévért addig érdemes mindent föláldozni, míg mindent lehet vele nyerni, illetó1eg míg csak az önfeláldozás útján
lehet megszerezni.
Akhilleusz arról beszél: olcsóbban, csupán a mások áldozata árán is lehet megbecsülésre szert tenni (9., 314-322.).
Az arisztokrácia helyzete a társadalmi fejlődés során megszilárdult, kiváltságai megerősödtek, nem volt szüksége arra, hogy
újra meg újra tettekkel igazolja kiválóságát. A hírnév kötelező példakép jellege fakult. Az arisztokrácia a múltjából, ősei reá is sugárzó dicsőségébó1 élt, ezért ennek fokozott hangsúlyozására volt
szükség. Ez megnövelte a hősköltészet és azon belül is a hírnév
kiemelkedő jelentőségét. Ez adhatott alapot ahhoz, hogy a hírnév
a költői alkotásban alapvető szempont, szerkezeti egységet teremtő tényező legyen. Ha azonban nem a közösség érdekében végrehajtott tettek állnak mögötte, a hírnév, a legfóbb érték üressé válik. Igényt tartanak rá, de nem mindig megalapozottan. Ezt hovatovább a közösség e~észe is érezhette, minek folytán a hírnév igazoló ereje is apadt. lgy azután még kevésbé volt érdemes érte áldozatokat hozni. Az i. e. 8. századra a társadalmi ellentétek kezdtek erősödni, a „hősi társadalom" egyensúlya megbillent, értékei
válságba jutottak. Ebben a világban született meg az Íliász.
Mit jelentett a harc a nó'k, gyermekek és az öregek számára (11.,
18„ 120-125.; 6., 390-502.; 22, 477- 514.; 22„ 37-75.)?

Az Íliász a becsületében, hírnevében megsértett, haragvó
hősró1

a közösség sorsa

szól, aki dicsőségét sajátos módon azzal akarja növelni,
hogy nem cselekszik, nem vesz részt a „férfidicsőítő harcban".
Közben pedig ez a harc folyik, s föltárul, mit is jelent a hírnévért folytatott harc a harcoló férfiaknak, a tehetetlen nó1rnek,
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árváknak, milyen sors vár az egyikre s milyen a másikra. Ahhoz, hogy az ember a legnagyobb értéket elnyerje, szüntelenül
a legszörnyűbbel, a halállal kell szembenéznie. S a hírnévért harcoló és halált vállaló hősök világának ábrázolása mellett a hasonlatokban, mintegy a kép peremén, megjelenik az egyszerű emberek, pásztorok, parasztok kis világa, akik ugyanúgy vívják a
maguk harcát a vadállatokkal, a természet erőivel - de hírnevet ezzel sohasem szereznek.
A megoldást Akhilleusz számára mégsem a hírnév hozza
meg. (Ez is jelzi, hogy a hírnév föltétlen érték volta kezd kérdésessé válni.) Akhilleusz Patroklosz halála után kibékül Agamemnónnal, bőséges kárpótlást kap, becsülete tehát helyre van
állítva. Hektórt megöli, meggyalázza, tehát bosszút áll barátja
megölőjén. Mégsem talál nyugalmat. Ekkor jelenik meg előtte
a fia holttestéért könyörgő Priamosz király. Az. agg uralkodó Akhilleuszt apjára emlékezteti, aki még remélheti, hogy fia hazatér - ő már soha. Akhilleusz azonban tudja, amit Priamosz nem,
hogy az ő apja sem fogja többé fiát viszontlátni. Van valami, ami
erősebb, mint a családi kapcsolatok és a véres ellenségeskedések, ami közös minden ember sorsában: a halál. Hírnévró1, dicsőségró1 már itt nincs szó. Az. apa, aki fiára gondol, és a fiú, aki
apjára gondol, a halál közös tudatában együtt fakad könnyekre. Így találja meg Akhilleusz a maga békességét.
Az. Íliász azzal kezdődött, hogy egy apa ki akarta váltani
élő leányát, de elkergették, s azzal végződik, hogy egy apa ki
akarja váltani halott fiát, és megkapja. Azzal kezdődött, hogy
Akhilleusz pusztító haragra lobbant a tulajdon vezére ellen, s
azzal végződik, hogy megbékél az ellenség királyával. Minden
az ellenkezőjére fordult: az elején feszülő ellentétek, gyilkos önzés - a végén megbékélés, a közös emberi sors vállalása.
A költemény gondolatvilágának középpontjában a hírnév,
a megbecsülés áll mint érték, ez határozza meg a nézőpontot, s
mivel ez csakugyan alapvető tényezője az emberek közti kapcsolatoknak, ebbó1 a nézőpontból az emberi kapcsolatok lényeges
elemeinek teljességét lehet ábrázolni. Az. Íliász azonban a megbecsülésnek mint alapvető értéknek kérdéses voltát és ennek az
emberi kapcsolatokban megmutatkozó következményeit is ábrázolja, a világot tehát nem egyszerűen, eszményítve, hanem a
maga ellentmondásos valóságában mutatja be.
Nem lett volna teljes azonban az Íliász-költő világképe, ha
az istenek kimaradtak volna beló1e. Nemcsak azért, mert ő maga
is, mint minden kortársa, hitte létüket, és természetesnek tartotta, hogy ó'ket lássa a társadalmi jelenségek, emberi kapcsolatok és emberi magatartások mögött. Volt ennél fontosabb oka
is. Az. istenek éppen olyanok, mint az emberek. Egyben térnek
el tó1ük: halhatatlanok. Ezért, míg az emberek küszködve, szenvedve élik le életüket, az istenek „könnyen élők", boldogok. Az.
istenek világa feló1 nézve látni igazán, milyen szomorú, gyönge
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a halál tudata

megbékélés

az ellentmondásos
valóság
bemutatása

az istenek világa

lény az ember. Az istenek világában a súlyosan induló viszályok
is „olthatatlan kacagásban" oldódnak fel. Ahol nincs halál, ott
nem lehet semmit halálosan komolyan venni. De - az értékeket
sem. Hiszen az emberi élet legnagyobb értékeinek, hírnévnek,
barátságnak, szeretetnek becsét éppen az élet és halál feszültsége adja meg. Az istenek is dicsőségesek, de nem azért, mert a
harcban a létüket is kockára tették, mint az emberek. Az istenek is szeretik halandó gyermekeiket, kedveltjeiket, de nem tudnak meghalni értük, mint az emberek.
Homérosz nem a hagyományos hitvilág megörökítése kedvéért ábrázolta az isteneket, hanem mert ezzel is az emberek világáról, ennek értékeiró1 akart valamit elmondani.

Odüsszeia

a

mű

cselekménye

Hektór halálával megpecsételődött Trója sorsa. Még változatos harcok folytak, de végül is eljött a nap, mikor Trója leomlott, s a görög hősök különféle kalandok után hazatértek.
Ezekró1 a hazatérésekről is szóltak énekek. Egy hősnek sem kellett azonban annyit bolyongania, mint a leleményes Odüsszeusznak. Az ő bolyongásairól szól az Íliásznál kétségkívül késóbbi Odüsszeia.
Tíz év telt el Trója eleste óta már mind hazatértek a hő
sök, csak egy nem: Odüsszeusz. Őt Kalüpszó, a tengeri istennő tartja hét éve magánál, mert azt akarja, hogy a férje legyen.
Ezalatt otthon, lthakában kéró'k emésztik Odüsszeusz házát,
és ostromolják feleségét, Pénelopét, abban a hiszemben, hogy
férje rég halott. Az istenek gyűlésében Athéné istennő sürgetésére úgy határoznak, hogy Kalüpszónak haza kell engednie
Odüsszeuszt. Odüsszeusz tutajt ácsol, és hazafelé indul, de útközben hajótörést szenved, és a mesés phaiák nép szigetére kerül. A phaiákok- bár jó darabig nem tudják, kivel is van dolguk-szívesen fogadják. Odüsszeusz, miután megismerteti magát velük, a király, Alkinoosz udvarában elmondja bolyongása
történetét: kalandját a kikónokkal, a lótuszevó'kkel, a félszemű óriás Küklópsszal, elbeszéli, hogyan jártak Aiolosszal, a
szelek királyával, a szörnyeteg laisztrügónokkal és a varázslónő Kirkével, hogyan mentek el a halottak birodalmába, hogyan
haladtak el a bűvöshangú Szirének szigete előtt és a szörnyű
örvény, a Kharübdisz meg az emberevő Szkülla között, végül
hogyan jutottak Héliosz napisten szigetére, hogyan ettek társai ott az ő szigorú tilalma ellenére Héliosz marháiból, s hogyan kellett ezért valamennyi társának elpusztulnia, ő maga
menekült csak meg, s került kilencnapi hányódás után Kalüpszó szigetére. A phaiákok gazdagon megajándékozzák, és hazaküldik. A hazájába érkező hőst Athéné istennő elóbb öreg
koldussá változtatja, s így ismerkedik az otthoni viszonyokkal:
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urát hűségesen hazaváró kondásával, Eumaiosszal, a gazdáját koldusrongyokban is fölismerő dajkával, Eurükleiával, a
férjét ugyan föl nem ismerő, de rendíthetetlenül váró Penelopéval. Megismerteti magát fiával, Télemakhosszal, majd
Eumaiosszal, s alkalma van a tulajdon palotájában tapasztalni a vélt koldussal durván bánó kéró'k kíméletlenségét. Pénelopé Athéné sugallatára íjversenyt rendez, s annak ígéri kezét,
aki Odüsszeusz íját felajzza, és azzal célba talál. A kéró'knek
ez nem sikerül. Télemakhosz engedelmével a "koldus" is megkísérli, sikerrel. Ekkor felfedi kilétét a kéró'k előtt, és fia meg
Eumaiosz segítségével valamennyit leöli. Most már Pénelopéval is felismerteti magát. A kéró'k rokonai még bosszúra készülnek, de Athéné békét szerez.
Az Odüsszeia-költő az eseményeknek éppúgy a közepébe
vág bele, mint azok az énekmondók, akik csak egy-egy eseményt
énekeltek meg. De míg ezek számára ez a megoldás lehetőség
volt arra, hogy rögtön arra az egyre térjenek, ami a közönséget
a legjobban érdekelte, az Odüsszeia költője számára ez keretet
teremt minél több érdekes elbeszéléshez.
Ezzel a kerettel hozza létre azt a feszültséget is, mely kellőképpen eló'készíti az elbeszélések hosszú sorozatát. A hallgató megismeri, milyenek az otthoni állapotok, s először is ennek
megoldását várja. Ehelyett azt hallja, hogyan értek haza a görög hősök, amiért még inkább várja Odüsszeusz hazatértét.
A költő azonban még mindig nem erre, hanem a phaiákoknál
való vendégeskedésre tér rá. De ezen belül is tudja fokozni a feszültséget. Odüsszeusz a 6. ének elején kerül a szigetre, de vendéglátói csak a 9. ének elején tudják meg, hogy mi a neve. Ez
nemcsak a phaiákok izgalmát növeli (ki lehet a rejtélyes idegen?), hanem a hallgatókét is, akik látják, hogyan tolódik mindig odább-odább a lehetőség, amikor az illem megengedi annak
nyílt megkérdezését, hogy ki is a vendég. Így jut el a vándorlások elbeszéléséig, amely ennek folytán maga is része a bemutatkozásnak: ez vagyok, ezek történtek velem.
A hallgatók egy részét bizonyára éppen ezek a kalandok,
elbeszélések érdekelték a legjobban. A dolgok közepébe vágó kezdés (mely azért jött létre, hogy a hallgató, aki az előzményeket
úgyis ismerte, mindjárt azt hallja, ami a legjobban érdekli), itt
éppen arra szolgál, hogy a hallgató minél késóbb hallja azt, azáltal váljék az elbeszélés még érdekesebbé. A hagyományos művészi eszköz tehát új értelmet nyer.
Odüsszeusz kalandjai sem pusztán a költő leleményei.
Alkalmasint számos ilyen elbeszélés élt akkor az emberek ajkán. Ezekben az elbeszélésekben az i. e. 8. század egyre elevenebbé váló hajós-fölfedező tapasztalatai is tükröződnek, a
messziró1jött emberek csodás elbeszélései, melyek úgy peregtek egymás után, mint a mesében a mesehős kalandjai. Ha
egyik-másik kaland kimarad, vagy a kalandok sorrendje mó-
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szerkezet

keret

a feszültség
fokozása

a késleltetés
funkciója

kalandok

dosul, attól a hallgatóság élvezete még nem lesz kisebb, mert
amit várt, az éppen izgalmas kalandok sorozata. A görög hős
költészet is ismerte ezt a laza, mellérendelő szerkesztést, és
első tekintetre így futnak Odüsszeusz kalandjai is egymás
után, mintha a sorrend mellékes volna.
Olvassuk el figyelmesen a következő részeket:
9., 172-176., 224-229. és hozzá 10., 429-437;
az Aiolosz-kalandot, különösen 10., 46. és 79;
a Kirké-kalandot, különösen 10., 187-232., 261-273., 383-387;
a 12., 226-259;
a 12., 270-373. és hozzá 1., 5-9.
Figyeljük meg különösen a 10., 437. és 1., 7. kifejezéseit! Észrea társak magatartásában? Közömbös-e a kalandok elbeszélésének sorrendje?
vehető-e valamilyen változás egyfeló1 Odüsszeusz, másfeló1

a kalandok
sorrendje

ismétlés és
módosulás

Pusztán a kalandok sorrendjét figyelve is föltűnik, hogy
vannak helyek, ahová Odüsszeusz kétszer érkezik el: Aioloszhoz, Kirkéhez, a Kharübdisz örvényéhez. Mindhárom esetben
nagy különbség van a két érkezés közt (szívesen fogadják- borzadva űzik el; disznóvá akarják változtatni -jól tartják, tanácsot adnak a továbbiakra vonatkozólag; hajón, a társakkal, hősi
tartásban-egy roncsgerendán, egyedül, mint a denevér csimpaszkodva a bokrokba). A helyzetek ismétlődnek, megváltozott
(kedvezóbb vagy kedvezőtlenebb) tartalommal, de a történések
sosem állnak meg, mindig tovább folytatódnak, s Odüsszeusznak minden helyzetet vállalnia kell, meg kell találnia a megoldást, nem lehet föladni a harcot, bár néha közel van hozzá.
(Hol?)
Megfigyelhető Odüsszeusz kalandjainak elbeszélésében
egy másik vonal is, amely azonban a kalandokon túl a hazatérés történetébe is belenyúlik.
Figyeljük meg a legfontosabb mozzanatokat: 9., 159; 12., 420-425;
5., 365-387!

a hős sorsának
alakulása

Odüsszeusz mind jobban egyedül marad, s közben a társadalmi ranglétrán is mind lejjebb kerül. A mesés kalandok elején még büszke Íliász-hős; a phaiákok félig mese, félig valóság
udvarába mint oltalomért könyörgő vándor köszön be, de ismeretlenül is tisztelettel fogadják; Ithakában, saját hazája valóságos világában mint öreg koldus jelenik meg, kiszolgáltatva minden bántalomnak, megaláztatásnak.
Megfigyelhető végül

még egy változás. Vessünk össze két helyet:
9., 473-505. és 22., 398-416.! Észrevehető-e valamilyen különbség Odüsszeusz magatartásában? Miben áll ez? Mi lehet az oka
ennek a változásnak?
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A kalandok tehát csak látszólag követik egymást laza mellérendelésben. A sorrend tudatos: így gazdagodik, mélyül Odüszszeusz jelleme.
Eredeti jellemvonásait: bátorságát, tettrekészségét, leleményességét, az élet dolgai iránt való érdeklődését minden változás ellenére sem veszíti el. Közben azonban megnőtt felelősség
érzete, társaival ellentétben volt ereje fölismerni, miben hibáZ-Ott ő maga, megpróbáltatásai józanabb körültekintésre tanították. A hagyományos, százszor elbeszélt történetek új mondanivaló hordozóivá lettek. A költő számára nem az volt a fontos , honnan veszi anyagát és eszközeit, hanem hogy mit csinál beló1e.
Új embereszmény, új értékrend volt kialakulóban, a „sokfelé megfordult", mindig értelmével érvényesülő, „leleményes", „elmés" és magáért-másokért (a kisemberekért is!) felelős, „méltányos", „igaz" ember eszménye. Ez az eszmény az új hajós-kereskedő világ, a formálódó polisz-polgárság igényeinek felel meg, számára éppoly valóságos, az élet egészét meghatározó érték, mint
a hírnév volt a hősi arisztokráciának. Ilyen eszmény lett Odüszszeusz. Hogy hogyan lett igazán ilyenné, erró1 szól az Odüsszeia.

Odüsszeuszt és társait csábító szirének egy vörösalakos attikai
sztamnoszon. I. e. 480 körül
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új embereszmény

irónia

az istenek az új
értékeket
képviselik

A régi, hősi világ értékei egy kicsit a peremre szorultak,
Odüsszeusz is büszkén említi a phaiákok közt - leleményességével szerzett! - hírét. De mikor a mesebeli óriás előtt büszkélkedik a hírnevével, aki - hírnév ide, hírnév oda - azt falja föl,
akit akar, a hírnév értéke egyszerre viszonylagossá lesz. Az
Odüsszeia is ismeri a példa jelentőségét - Athéné Télemakhosz
elé nagy nyomatékkal állítja példaképül az apjáért bosszút álló
Oresztészt. Mikor azonban Odüsszeusz, öreg koldusként, egy
példálódzó elbeszélést, melynek célja az, hogy egy köpenyt kapjon, ugyanazokkal a szavakkal vezet be, mint az Iliászban Nesztór a maga ünnepélyes hősi példáit (Odüsszeia 14., 468., vö.
Íliász, 7., 157.; 11., 670; 23., 629.), a dolog ironikus színezetű
lesz.
Az arisztokrácia eszményei sokat vesztettek értékükből,
mert az arisztokrácia maga is vesztett. Élősdivé vált, mint a kéró'k, akiknek durvaságát éppen az új eszményt megtestesítő
Odüsszeusznak kell elszenvednie. Vagy elpuhulttá, mint a phaiákok, akik élvezik ugyan a hősi dalt, de maguk már csak a táncokhoz, fürdó'khöz, sportversenyekhez értenek. Ilyen körülmények közt, mikor az arisztokrácia maga sem vette komolyan saját eszményeit, ezek nem lehettek általánosan elismert értékek,
s így nem alkothatták egységes világkép alapját.
Az Íliászban az isteni világ azáltal tette teljesebbé az emberi világ ábrázolását, hogy hiányzott beló1e valami, ami az embervilág kitörölhetetlen része, a halál. Az ember lehetőségeit,
értékei becsét az adja meg, hogy a halállal kell szembenéznie.
Az Odüsszeiában fordítva van: azok az értékek, melyek az emberi világban csak töredékesen, lassanként érvényesülnek, az istenek világában a maguk teljességében nyilatkoznak meg.
Minthogy az Odüsszeia értékei nem hozhatók minden istennel
egyformán kapcsolatba, az Odüsszeiában az Íliász istenvilágából
meglepően kevés szerepel. Kik ezek?

Zeusz, aki mindjárt a mű elején meghirdeti az ember fesorsa alakításában; Héphaisztosz, aki éppúgy „sokesza", mint Odüsszeusz, s aki sánta létére is foglyul ejti tudásával a harcos Arészt; Hermész, aki egykor Odüsszeusz nagyapját mindenféle furfangra tanította; Poszeidón, akinek haragja
üldözi Odüsszeuszt, mert nem tartott mértéket a diadalban; s
mindenekfölött Athéné, Odüsszeusz legföbb pártfogója, a józanság bátor istennője.
Ez az istenvilág az emberi értékek fölfokozása, kiteljesítése, az emberi lehetőségek - igaz, soha el nem érhető - távlata.
Az Íliász a haragvó hős, az Odüsszeia a hazatérő hős hagyományos történetének vázát használja föl, azt dolgozta ki a
legtöbb esetben ugyancsak hagyományos elemek alkalmazásával. Mindkettő a hagyományra épít, mindkettő a múltat áblelősségét

az Íliász
és Odüsszeia

52

Pénelopé és Télemakhosz. 1. e. 440 körül

rázolja. Mégis, mindkettő másképp ábrázolja a világot, s a
maga koráról beszél. Az Íliász a hősi-arisztokratikus kor elmúlását ábrázolja, lezár egy korszakot. Az Odüsszeia egy még
gomolygó, kialakulóban levő kor nyitánya, mely új eszmények,
új értékek felé tájékozódik. Más-más oldalról mindkettő egy
átmeneti kor lényegét ragadta meg. De különbség van a két
költemény között más szempontból is. Mindkettőnek megvan
a maga hőse, de míg az Íliász a hőssel együtt az egész közösség
sorsát ábrázolja, az Odüsszeiában a közösség a hátteret adja a
hős egyéni sorsának ábrázolásához. Devecseri Gábor, a homéroszi költemények fordítója így foglalja össze a két mű különbségét: ,,Az Íliász rólunk szól - együtt, az Odüsszeia rólunk szól
külön-külön. Az Íliásznak hősei vannak, az Odüsszeiának hőse
van. Az Íliász hősei meg tudnak halni, az Odüsszeia hőse életben tud maradni."

Az eposz
Az Íliász és az Odüsszeia számos eltérő vonása mellett is
bizonyos alapvető sajátosságokban megegyezik. Mindkettő a
múltat ábrázolja, korábban élt, rendkívüli képességű, természetfölötti eró1üó1 is támogatott hősök tetteit beszéli el kötött
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(verses) formában. E tettek elbeszélését egy, a társadalom életében lényeges értéket jelentő szempontnak rendeli alá; ebbó1
következó1eg a) ábrázolása az adott kor emberi kapcsolatainak
lényeges elemeit képes összefogni művészileg egységes szerkezetű világképben, b) a hősök tettei - többé vagy kevésbé! - kihatnak arra az egész adott társadalomra, amelynek maguk is
részei, e) az ábrázolt múltbeli világ a költő jelene számára mérték, követendő példakép. Mind a nyelvben, mind az elbeszélés
szerkesztésében megfigyelhető bizonyos állandó elemek, menetek alkalmazása, melyeknek a költő új meg új változatait, rövidebb vagy bővebb formáit alkotja meg. Hasonlóképpen az egyes
hősök jellemében is bizonyos állandó alapvonások mutatkoznak
meg, de ezek a cselekmény folyamán gazdagodnak, árnyaltabbakká lesznek. Az elbeszélés egésze ugyan a múltról szól, de idő
belileg nem egyszerűen egyenes vonalban halad a távolabbi
múlttól a jelen felé: a költő visszanyúl az elbeszélés adott idő
pontjánál korábbi, vagy előretekint késóbbi időpontokra, eseményekre, s így a tulajdonképpeni elbeszélést nagyobb összefüggésbe, távlatokba illeszti. Igy érzékelteti azt is, hogy a cselekmény nemcsak a maga korában volt jelentős, hanem a késóbbi
idó'lcre is kihat. Az ilyen műalkotásokat nevezzük eposznak. Az
eposz műfaja - más műfajokkal együtt - az elbeszélő (epikai)
műnembe tartozik.

A homéroszi költemények hatása
Homérosz ismerete és tisztelete az ókorban általános volt.
A görög gyermekek az ő költeményeinek szövegén tanultak meg
olvasni, az epikus költóK. azok mintájára alkották meg a maguk
eposzait. A középkor görögül nem tudó Nyugat-Európája nem
olvasta, csak a reneszánsz érdeklődése fordul újra felé. A következő századok azonban inkább a római eposzköltőt, Vergiliust
értékelték nagyra, az Íliászt és az Odüsszeiát póriasnak, nem
elég kifinomultnak érezték. Amikor viszont a XVIII. században
fölébredt az érdeklődés a népköltészet iránt, a homéroszi költeményekben is népköltészeti alkotást láttak, azok naiv báját, zavartalan derűjét csodálták. Így látta Petőfi is (Homér és Oszián). A bukott forradalom után ebbe a csodálatba keserű íz vegyült. A Bach-korszak bürokráciájának fojtogatásában pl.
Arany fájón tekint a homéroszi világ derűjére, mikor az embereknek „Töruényök nincs - boldog hiány! A vének élőszája rendel igazságot ... " (Ősszel). Azóta is tudósok kutatják, értelmezik,
írók, művészek költik újra a két nagy eposz témáit.
Fó1eg az Odüsszeia ihlette meg a költóK.et, muzsikusokat,
képzőművészeket, az Íliászból inkább csak Hektór és Andromakhé alakja. A XX. századi magyar irodalomban Móricz Zsigmond és Devecseri Gábor drámát írt Odüsszeuszról, Babits
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Mihály novellát a Szirén-kalandról, Kodály Zoltán dalt Nauszikaáról; Medveczky Jenő 48 metszetbó1 álló sorozatban az Íliász
cselekményét ültette át a képzőművészet nyelvére: minden kor
más-másképp, a maga számára értelmezte újra. Ahogyan Homérosz című költeményében Babits írta:

Téged, miként a jó bort hosszu évek,
minden század külön zamattal áldott.
Kit új korokba küldtek régi révek,
aranyhajó! rozsda neked nem ártott.

A görög líra

a személyiség
felfedezése

Szapphó
töredék

Az i. e. 7-6. század a társadalmi harcok, forrongó átalakulások
korszaka volt. A régi formák szétestek, s az alakulóban levő új
világban új távlatok, lehetőségek nyi1tak meg. Nemcsak földrajzilag fedeztek fel ismeretlen tájakat, a szellemi élet területén is
folyt a világ fölfedezése. Az első jelentős lépések a tudományos
gondolkodás, a filozófia terén ekkor történtek, a világ sokféleségére való megdöbbent vagy gyönyörködő rácsodálkozás ekkor jutott először igazán kifejezésre a képzőművészetben. Ez az a kor,
amikor az alakuló világban helyét kereső ember önmagát, a maga
személyiségét is fólfedezi, és a környező világhoz való személyes
viszonyát megfogalmazza. A személyiség nem tűnik el névtelenül a közösségben, mint Keleten, hanem öntudatosan kiküzdi a
maga helyét, kiválasztja a körülötte levő világ jelenségei közül
azt, ami ~ára értékes, esetleg függetlenül attól, hogy mások
arról hogyan vélekednek.
Ez jut kifejezésre Szapphónak, az i. e. 6. században élt költőnőnek egyik - sajnos, csak töredékesen ismert - költeményében: „ Van, aki szerint emez a legszebb, van, aki szerint amaz, szerintem az, aki után az ember vágyódik .. ." (nem; ha vágyódik,
mint a fordítás nem egészen pontosan mondja).
Hogy jut el a költemény ettó1 az általános tételtó1 a személyes
mondanivalóig? Milyen a vers felépítése?

Szapphó: Aphroditéhez
a himnusz

Szapphónak Aphroditéhez, a szerelem istennőjéhez intézett fohásza himnusz. Himnusznak nevezzük azt a - valamely
istenhez intézett - költői formájú fohászkodást, mely többnyire
az istenség,tetteinek elbeszélését, hatalmának magasztalását is
magában foglalja.
Ha Szapphó himnuszát összevetjük a zsoltárköltő énekével, fó'ként a himnusz személyessége, szubjektív hangja tűnik
szemünkbe. Nem a közösség egy névtelen tagja beszél itt, aki
helyébe minden további nélkül bárki önmagát helyettesítheti,
hanem egy önálló, névvel is megszólított személyiség szól a maga
személyes viszonyáról környezetéhez és az istenhez.
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Alkaiosz és Szapphó. Attikai vázai. e. 480-470 között

A költemény az istennő segítségül hívás'ával kezdődik, közepét egy korábbi segítségadás elbeszélése foglalja el, a befejezés megint visszatérés a segítségül hívásra. Tartalmilag tehát
a szerkezet ABA képlettel jellemezhető. A hivatkozás korábban
tapasztalt segítségnyújtásra s az ennek megfelelő ABA szerkezet imák, varázsmondások esetében gyakori, a szerkezet tehát
hagyományos.
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ABA szerkezet

Figyeljük meg a mondatszerkesztést, illetve a mondatok és versszakok viszonyát: a) az l.-tó1 az 5. versszak első feléig, b) az 5.
versszak második felében és a 6. versszakban, e) a 7. versszakban!

jelen, múlt
és jövő

kettős nézőpont

Szapphó tehát átvett egy hagyományos szerkezetet, de
mondanivalójának megformálásában nem egészen ahhoz igazo·
dott.
Figyeljük meg, a költőnő a jelen fohászából hogyan tér át
megszakítás nélkül a múltra, de ennek elbeszélése hogyan ölti
fokról fokra a jelen vonásait! A 2-3. versszak még teljesen múlt
jellegű. A 4. utolsó két sorában és az 5. elején jelzett állapot már
megegyezik a jelennel, de még múlt idejű. Az 5. versszak második fele és a 6. már formailag is jelen idejű, egyenes idézet, mely
a jelenben is elhangozhatnék, a 6. versszak kivált a jövőre vonatkozik. Múlt, jelen és jövő egymásba kapcsolódik, nem három
külön állapot, hanem összefüggő folyamat, a jelen feszültségét
a múlt és a jövő oldja föl. A hagyományos jelen - múlt - jelen
szerkezet így nyer új értelmet: a mondanivalót a még felismerhető régi szerkezet átformálása juttatja kifejezésre.
Hagyományosnak és új értelemnek ez a kettőssége másban is megfigyelhető. Aphrodité egyik epikus jelzője a „mosolyszerető". Érthető, ha halhatatlan arcán mosollyal jelenik meg itt
is. Ez a mosoly azonban szembeállítva a tébolyult szívű Szapphóval a halhatatlan, boldog isten fölényét is sejteti. Kívülró1
látja azt, amit az ember érez. Milyennek látja? Változónak. A 6.
versszak hangzásbeli, mondatszerkesztés-beli, tartalmi ismétlődései megint az imák, varázsigék stílusát idézik, ahol az ismétlés a nyomatékosságot, a teljesedés bizonyosságát célozza.
Csakhogy nem ember a beszélő, hanem isten, annál bizonyosabb
tehát, hogy amit mond, megvalósul. S amit mond: az érzelmek\
ellenkezőjükre fordulnak majd. Nem mosolyognivaló hát - kívülró1 nézve! - a tébolyult szív őrjöngése? Az istennő segít, nem
varázzsal, csodával, egyszerűen megmutat valamit külső néző
pontból, amit belülró1 nem látni, azt, hogy az érzések változnak.
A költőnőé? A másik félé? Mindkettőé? Egymásratalálás lesz ebbó1 vagy diadalmas káröröm? Mindezek a lehetőségek ott villódznak a versben. A költemény már nem kultikus ima, magasz- ·
talás, hanem egy ember érzéseinek ábrázolása a pillanatban,
többfelől nézve. Mert a pillanat, az ember jelene csak múlt és
jövő, „belül" és „kívül" együttlátásában, a személyiség és környezete kölcsönös viszonyában teljes. Ahogyan a költemény is
régi és új elemek, múlt és jövő, tébolyult szív és halhatatlan mosoly egysége. Ebben a felismerésben, a szenvedély korlátozást
nem tűrő áradása s e szenvedély kívülró1 láttatása után lehet
nyugodtabban, bizakodva visszatérni a kiinduláshoz.
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Anakreón
(i. e. 6. század második fele)

Mivel a lírában a költő személyes vallomást tesz a világhoz való
viszonyáról, szubjektív értékelést fűz a jelenségekhez, azonos
helyzetben is eltérő lehet a mondanivaló. Nem csak a szerelmi
érzés jelent mást annak, aki átéli, s annak, aki kívülró1 nézi.
Az emberek megöregszenek, de nem mindenkinek azonos
a magatartása ezzel a ténnyel szemben. A történelmi tanulmányainkból is ismert Szolón nem panaszkodik az öregségre, mert
lehetőséget lát benne a közhasznú cselekvésre. Mást jelentett
az öregség Anakreónnak. A halánték deres immár... kezdősor
ral jelölt vers az öregség puszta leírásával érzékelteti a költő elutasító magatartását.
A homéroszi hősök a lakoma mellett a hősi harcokról szó!ló énekekben gyönyörködnek. Anakreón gyűlöli az ilyesmit, gyűlöli, s már ezzel az egyetlen szóval mindjárt a vers elején érzékelteti saját, személyes állásfoglalását. Számára az élet annyiban becses, amennyiben lehetőség az egyéni élvezetre, szerelemre, játékra. E látszólag magát sem egészen komolyan vevő, köny nyedjátékos költészetnek a mélységét, komolyságát éppen az élet,
a ,játék-lehetőség" véges voltának tudata adja meg.

Gyűlölöm azt ...

Hogyan mutatkozik meg ez az Engem a szerelem .. . kezdetű költeményben?
A Gyűlölöm azt... kezdetű költemény másik fordítója, Devecseri
Gábor, így kezdi fordítását: „Nem szeretem... " A görög szövegnek
ez a pontos fordítása. Miért használ Radnóti az 1943-ban megjelent fordításában erősebb kifejezést?

Szapphó egyik-másik költeménye és Anakreón költeményei többnyire egynemű érzést, pillanatnyi hangulatot fej eznek
ki, közvetlen hangon, elbeszélő és drámai elemek nélkül, egyszerű formában. Az ilyen lírai költeményt dalnak nevezzük.
Nyelvében, stílusában ez a költészet részben az eposzt folytatja, részben (föképpen) a népköltészetbó1 merít. Az eposzban
is megszólalnak személyiségek, akiknek szavaiban a környező
világhoz való személyes viszonyuk jutott kifejezésre: lelkesítették a többieket, vagy sorsukon bánkódtak. Az eposzban is volt
líraiság. Az új korszak költészetében azonban a költő nem másnak a környezethez való érzelmi viszonyát festi az eposz emelkedett nyelvén, hanem a magáét.
A költői személyiség előtérbe lépése választja el a görög lírát másik forrásától, a népköltészettó1 is. A népköltészetben is
az egyén és a környezet viszonya jut kifejezésre, de az egyén éppúgy eltűnik a közösségben,. mit a zsoltárköltő. A népköltészet
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költői

személyiség
kerül előtérbe

szöveg és dallam
egysége

nyelve közvetlenebb, az élóbeszédhez közelebb álló, mint az eposzé, képei, hasonlatai más képzeteket idéznek.
Formailag is különbség van a kettő között. Míg az eposzt
szavalták, a népdalt és a líra alkotásait énekelték, szöveg és dallam elválaszthatatlan egységet alkotott, melyhez sok esetben a
tánc is társult. A múzsai művészet - ezt jelenti a görög músziké szó- a görögök számára tehát kb. az i. e. 4. századig nemcsak
"muzsikát" jelentett, hanem zene és szöveg egységét. Az eposzban azonos alapképletű sorok követték egymást folyamatos áradásban, a lírában a költemények többnyire versszakokra tagolódtak.
Szapphó idézett két költeményének formája a róla elnevezett szapphói versszak, melynek képlete:
-u-u-uu-u-u
-u-u-uu-u-u
-u-u-uu-u-u
-uu-u

szapphói versszak

versformák

pentameter

disztichon

A három idézett anakreóni költeménynek különbözó'k a
versformái. A Gyűlölöm azt ... kezdetűé részben az eposzéhoz áll
közel: minden páratlan sora hexameter. A páros sorok kétszer
két és fél daktilusból állnak, melyet ezért pentameternek (,ötmértékű') neveznek. A pentameter első felében a daktilusok két
rövid szótagja helyett állhat egy hosszú, a második felében nem.
Az egy hexameterbó1 és egy pentameterbó1 álló egység neve: disztichon (,kétsoros'). -A halánték deres immár... formája az eredetiben szintén szakaszokra tagolódik: egy versszak hat sor, az
ötödik kivételével egyformák, az ötödik eltérő. A fordító nem tartotta meg az eredeti formáját, végig az ötödik sor formájában
fordított.
Ennek képlete: u u - - u u - - Végül a harmadik költemény versszakainak képlete (a
fordító kissé szabadon kezeli):
-u-uu-uu
-u-uu-uu
-u-uu-uu
-'-U-UU-U

-

ionicus

-

E versformák abban is különböznek az eposz verselésétó1
és az azzal rokon disztichontól, hogy a hosszú szótag nem oldható fel két rövidre, de helyettesíthető egy röviddel. A sorok szótagszáma tehát kötött. További különbség, hogy a lírai formákban a sorok általában nem tagolhatók tovább kisebb egységekre, verslábakra (mint a hexameter daktilusokra). Az idézett versek közül kivétel az A halánték deres immár, mely u u - - képletű verslábakból épül. (Ennek latin neve: ionicus.)
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A sorokat a
nevezték el, pl.:

késő ókori

- 1::!_- u
- 1::!_- u

verstantudósok különféle költó1rrő1

u - u '::!. glükóni sor
u - '::!. pherekratészi sor

Ezeket és más sorokat bővíteni, megtoldani is lehetett: a
szapphói strófa 1. és 2. sora ilyen bővítése egy most nem tárgyalt
sornak ( '::!. - u u - u '::!. ), a 3-4. sor tulajdonképpen egyetlen verstani egység - annyira, hogy a 3. sor végén a szónak nem kell bevégződnie -, a glükóni és pherekratészi sor némileg módosított
és kibővített kombinációja.
A klasszikus görög lírából Anakreón gyakorolta a legnagyobb hatást a későbbi korokra. Az ő költészete volt a legkevésbé korhoz kötött, ezt utánozva még középszerű költő1c is tudtak
olyan verset írni, melynek kedves játékossága egy-egy pillanatra megejthette az olvasót. Írtak is anakreóni dalokat a későbbi
ókorban sokat, s az utókor számára hosszú időn át nem is a valódi anakreóni költemények, hanem e kései utánzatok voltak
igazán érdekesek. Ezek hatására születtek anakreóni dalok Európa-szerte, a középkori Bizáncban, majd a XVI. századtól nyugaton is, kisebb és nagyobb költő1c tollából, Magyarországon
olyan nagy költőébő1 is, mint Csokonai.

sorfajták

Anakreón
hatása

A görög dráma és színház

a dráma eredete

kardal

a komédia eredete

A görögök körében számos dramatikus népszokás élt, olyan játékok, melyeknek lényege az volt, hogy személyek vagy személyek csoportjai egymáshoz vagy környezetükhöz beszélve szóban és cselekvésben valamilyen történést jelenítettek meg. Hogy
ezekbó1 hogyan fejlődött ki a dráma, mint színpadi játék és irodalmi műfaj, vitatott kérdés. A dráma komoly válfaja valószínűleg a Dionüszosz isten tiszteletére énekelt kardalból, a dithüramboszból fejlődött ki. Ez az eredetileg rögtönzött ének az i. e.
6. század elején vált irodalmi műfajjá . A kar, mely állat alakú
istenségeket, szatüroszokat megjelenítő szerepló"kbó1 állt, előre
meghatározott mitológiai témáról, meghatározott módon énekelt, alkalmasint úgy, hogy a karvezető és a kar vagy a kar egyes
részei felelgettek egymásnak. A vidám jellegű dráma, a komédia, valószínűleg többféle népszokásból ötvöződött össze: olyanból, melyben a szerepló'k valamilyen nevetséges esetet jelenítettek meg, s olyanból, melyben a kar a nézó1<lrnl kötekedett. Ezek-

Komikum az antik művészetben. Komédiajelenet egy i. e. 4. századi
dél-itáliai (paestumi) görög vázán
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Az athéni Dionüszosz.- színház, a görög dráma szülónelye. Monumentális formáját az i. e. 4. században nyerte el

a tragédia
kialakulása

dialógus

versforma
jambikus sor
szatírdráma

az athéni drámai
előadások

a görög színház

bó1 a dramatikus népszokásokból azonban sehol sem fejlődött ki
magas rendű irodalom, csak abban a városban, mely a 6. századtól egyre inkább a görög fejlődés élére került, Athénban.
A színpadi tragédia irányában az első, döntő lépést az
i. e. 6. század derekán Theszpisz tette meg: emberi személyeket megtestesítő dithürambosz kar mellett egy „magyarázót" is felléptetett. Ez volt az első színész. Föladata abban állt,
hogy a valószínűleg nem mindig könnyen érthető, sokszor csak
utalásokban beszélő kar éneke előtt tájékoztassa a közönséget az ének tárgyának előzményeiró1 (prologosz = elóbeszéd),
s közben-közben is föllépve, közbevetó1eg magyarázatokat adjon (epeiszodion = közbelépés). Az első nagy tragédiaíró, akitó1 teljes darabok is maradtak ránk, Aiszkhülosz, egy második, majd Szophoklész egy harmadik színészt is fölléptetett.
Így a karének jelentősége és terjedelme csökkent, s a „magyarázatokból" drámai párbeszéd (dialógus) lett. A két elem viszonya tehát megfordult: a cselekmény hordozói az epeiszodionok lettek, a kar éneke pedig inkább a cselekmény értelmezőjévé vált.
A kardalok versformája bonyolult mértékű volt, a párbeszédes részeké általában a görög közbeszéd lejtéséhez nagyon
közel álló jambikus sorok. Képletük: "::!-1 u - l "::!-1 u - l "::!-1 u "::! •
A 6. század végén a szatüroszokból álló karok énekébó1
egy másik fajta drámai játék, az ún. szatírdráma fejlődött ki.
Ez mindig vidám cselekményű volt, s a kar továbbra is szatüroszokból állt.
Drámai előadásokra Athénban évente egyszer, a nagy Dionüszosz ünnepen került sor (késóbb Dionüszosz egy kisebb ünnepén is). Az ünnepeken öt vígjátékíró és három tragédiaíró versenyzett egymással. Az állam jelölte ki, hogy kik léphettek föl a
versenyen, s ő gondoskodott az előadási költségek előteremtésé
ró1 is. A komédiaírók egy-egy vígjátékkal, a tragédiaírók háromhárom tragédiával, azaz egy drámai trilógiával s egy-egy azt követő szatírdrámával versenyeztek. Ezeknek tartalmilag nem
kellett összefüggniük, Aiszkhülosz trilógiái azonban általában
tartalmilag is egységet alkottak. - Az előadások reggel kezdőd
tek, és négy napon át folytak.
A színház közepét egy kerek térség, az orkhésztra (=tánctér) foglalta el. Ide vonult be a kar, s általában itt tartózkodott
a dráma végéig. Az orkhésztra egyik oldalán volt a színpad, az
orkhésztrától csak néhány lépcsővel elválasztva. Háttere általában palota vagy templom homlokzatát ábrázoló vászonfal volt,
melyen középen és kétoldalt kapuk nyi1tak. Más díszlet nemigen volt. A háttér lapos tetőzetén jelentek meg az istenek, akiket egy emelőgép emelt ide. Előfüggöny a görög színházban nem
volt. A színészek álarcban játszottak, amire azért is szükség volt,
mert a női szerepeket is férfiak alakították. Az álarcoknak nem
volt hangerősítő szerepük. A tragédia színészei puha bőrbó1 ké-
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szült, papucsszerű cipőt viseltek, a kothornoszt. Ez csak a hellénisztikus korban lett magas sarkúvá és magas talpúvá.
A másik oldalról az orkhésztrát patkó vagy félkör alakban
emelkedő nézőtér vette körül. A nézóK. érzelmeiket hangosan
nyilvánították ki: sírtak, nevettek, tapsoltak vagy fütyültek,
egyszóval együtt játszottak a színpaddal. A színpad számukra
nem külön világ volt, hanem a maguk életének szerves része.

Aiszkhülosz
(i. e. 525-456)

Aiszkhülosztól, az első nagy görög
tragédiaírótól mindössze hét darab
maradt ránk. Ezek között van az
egyetlen egészben fennmaradt trilógia, az Oreszteia. Ennek cselekménye röviden a következő:
Agamemnón, Trója győzelmes
elfoglalója, hazatér Argoszba, ahol
felesége, Klütaimnésztra, Aigiszthosszal, a szeretőjével szövetségben, megöli. Agamemnón fia, Oresztész, aki mint kisgyermek otthonától távol élt, felserdülve hazatér, s
Apollón isten parancsára bosszút áll
apja haláláért: megöli Aigiszthoszt
Aiszkhülosz
és megöli tulajdon anyját, Klütaimgörög tragédiaköltő.
Római kori másolat
nésztrát is. Az anyagyilkost üldözőbe veszik a bosszúistennóK., az Erinnüszök. Oresztész Apollón delphoi szentélyébe menekül, aki
megtisztítja őt a bűn szennyétó1, de az Erinnüszök ennek ellenére sem hagyják nyugodni. Oresztész bűne szerintük súlyosabb, mint Klütaimnésztráé, mert Oresztész vérrokont ölt meg,
Klütaimnésztra nem. Oresztész hosszú bolyongás után Athénba ér, ahol Athéna istennő a város polgáraiból bíróságot alakít,
s ez szabályos tárgyalás után felmenti Oresztészt. A haragvó
Erinnüszöket Athéna ékesszólása megenyhíti, s azok mint Jóindulatúak, Eumeniszek, telepednek meg a városban.
A mítosz szerint Agamemnón családján ősi idóK.tó1 fogva
átok ül, ezért követi a családban az egyik rémtett a másikat.
Aiszkhülosz közvetlenül mégsem ebbó1 az öröklődő átokból bontja ki a cselekményt, hanem Parisz bűnébó1, aki elrabolta Menelaosznak, Agamemnón testvérének a feleségét, Helenét. Ezért a
sérelemért akar Agamemnón és Menelaosz bosszút állni a tró-
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Az Oreszteia
cselekménye

a mítosz
és a trilógia
különbsége

sas-hasonlat

a bosszú
láncolata

Athéna
törvényszékalapítása

a jogrend
megteremtése

jaiakon és Pariszon. A két testvér „harcot harsog", mint a fiókáiktól megfosztott sasok, melyeknek vi.ijogását meghallja Zeusz,
s elküldi a bosszuló Erinnüszt. A hasonlat olyanfajta oszcillációt (ide-oda rezgést) indít meg a hasonlítottak között, mint a
metafora. Az induló sereg ezután különös látványra lesz figyelmes: két sas egy vemhes nyulat marcangol szét és fal fel. A jós
a két sasban azonnal az elóbb a hasonlatban említett „két sasra" ismert, s így a jelet egyfeló1jóra magyarázta: Agamemnónék
elpusztítják Tróját. Itt tehát megint, most már erőteljesebben a
sas = Agamemnón azonosítás jelenik meg, de más összefüggésben: Aganíemnón nem mint sértett, hanem mint bosszúálló van
a sashoz hasonlítva. Ajóst azonban másfeló1 aggasztotta is a látvány: Artemisz, a vadakat védő istennő, megharagszik a sasokra, Zeusz szárnyas kutyáira, s ebbó1 baja lehet a görögöknek,
baja a „sasoknak". A sértett Artemisz is bosszút áll: szélcsendet
bocsát az elhajózni készülő görög seregre, s ezen csak az változtathat, ha Agamemnón feláldozza leányát, Iphigeneiát Artemisznak. Ez viszont az a sérelem, amely miatt a gyermekét vesztett anya, Klütaimnésztra áll bosszút, hogy azután ő maga is
bosszú áldozatául essék, s viszont a bosszúálló Oresztészt megint maguk a bosszúistennó'k veszik üldözóbe.
Artemisz haragját a monda hagyományos változata azzal
indokolta, hogy Agamemnón vadászaton elejtette az istennő
kedves szarvasát. Aiszkhülosz erró1 nem beszél, szerinte Artemisz haragját nem valami szerencsétlen véletlen, egy balsikerű
vadászat lobbantotta fel, hanem az egyenes következménye annak, hogy Zeusz bosszúra serkentette Agamemnónt és Menelaoszt Parisz tette miatt. Így válik világossá, hogy egyetlen boszszúcselekmény hogyan bomlik ki, von egyre többet maga után;
így, hogy egyfeló1, emberi síkon, a Pariszon való bosszúállás,
másfeló1, isteni síkon, Artemisz bosszúja hogyan hozza mozgásba a családi átkot (és nem csak azt: a Trója elfoglalásakor a boszszúálló görögök elkövetett istentelenségei miatt megint az istenek állnak bosszút). A szerkezet ezért zárul emberi síkon a törvényszék megalapításával: ezentúl nem a vak gépiességgel érvényesülőbosszú az emberek közötti viszonyok szabályozója, hanem a jogrend, isteni síkon pedig az Erinnüszök új szerepet kapva találják meg helyüket az új rendben: ezentúl azokat sújtják,
akik ezt a jogrendet megbontják. Aki pedig mindkettőt megteremti, az Athén város istennője, Zeusz leánya, Athéna.
Ez a szigorúan zárt szerkezet, ahol semmi sem történik véletlenül, hánem minden egymásból következik, s a bosszú egyetlen esetbó1 kiindulva hamarosan az isteni és emberi világot egyaránt magával sodorja, még legalább két dolgot világossá tesz.
Az egyik az, hogy a bosszú nemcsak egyetlen család szerencsétlensége, hanem az egész világban ható erő, melynek pusztító volta egy bizonyos családon sűrítve, különösen világosan mutatkozik meg. A másik az, hogy a bosszúk egymást követő láncolata
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végül szükségképpen a teljes pusztuláshoz kell hogy vezessen,
hiszen ha Oresztész az Erinnüszök martaléka lesz, a család kipusztul. A vérbosszú világában az ellentétek egymást kioltják.
Athéna tette nyomán egy magasabb egységben feloldódnak. Új
korszak kezdődik ezzel, Athéna korszaka.
A Prométheuszról szóló trilógiának csak egy darabját ismerjük egészében, A leláncolt Prométheuszt, a másik kettóbó1
csupán töredékeket. (Újabban többen azon a véleményen vannak, hogy A leláncolt Prométheusz nem Aiszkhülosz műve. )
A Prométeusz~monda az istenek harcával kapcsolatos mítoszkörbe tartozik.
Zeusz az előző istennemzedéket, a pusztán nyers erőre támaszkodó Titánokat csak Prométheusz eszes tanácsára hallgatva tudta legyőzni. Győzelme után Zeusz az embereket is el akarta pusztítani, hogy új emberiséget teremtsen. Prométheusz
szembeszállt Zeusz szándékával, megszerezte az embereknek a
tüzet s vele minden mesterséget, s ezzel biztosította az emberiség létét. Zeusz vad haragjában Prométheuszt megbünteti: sziklához láncoltatja. Ezzel az eseménnyel indul a fennmaradt dráma. Prométheusz dacosan tűr, mert csak ő ismeri azt a titkot,
amelytó1 Zeusz hatalma függ.
Ez a hatalom erőszakra támaszkodó zsarnokuralom. Hogy

Atlasz és Prométheusz. Spártai vázakép. 1. e. 6. század
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a Prométheusztrilógia

a Prométheuszmonda

Zeusz
zsamoksága

ez mit jelent, milyen magatartások lehetségesek egy zsarnoki renden belül, ezt mutatja be a darab, melynek szinte nincs is cselekménye.
Mi jellemzi a) Héphaisztosz, b) Ókeanosz, e) ló, d) Hermész, e) a
Kar, f) Prométheusz magatartását? Miben párhuzamos 16 és Prométheusz sorsa és miben eltérő'?

magatartásformák

Megfigyelhető-e

az egyes epeiszodionok sorrendjében valamilyen
szerkezeti sajátság? Mi áll a darab tengelyében?

a megoldás: a
jogra épül6 rend

Zeusz és
Prométheusz

a tűlzás vétsége

a mértéktartás
eszménye

A drámából azonban más is kiderül. Az emberek élnek,
hála Prométheusz ajándékának, de boldogtalanok és gyengék.
Zeusz leláncoltathatta Prométheuszt, de uralmának szilárdsága kérdéses. Prométheusz megmenthette az embereket, fenyegetheti Zeuszt, de szabadságát ezzel még vissza nem nyerte. Valami hiányzik a világból, s ez a jog, melyet Zeusz tart magánál.
A ránk nem maradt darabokban arról volt szó, hogy Zeusz
lemond a nyers erőre épített zsarnokságról: a jogot, melyet eddig magánál tartott, most a világnak adja. Az erőszak titáni világának így szakad most már valóban vége. Zeusz Prométheuszt
is fölszabadítja, aki viszont elárulja titkát, s ezzel újra, most már
végleg megszilárdítja Zeusz uralmát. Másfelelő Zeusz azáltal,
hogy a jogot az embereknek is adja, boldoggá, erőssé teszi őket,
s ezzel beteljesíti Prométheusz ajándékait. A két nagy ellenfél
engedett, a középen találkoztak, s ezzel nyerték el maguk és az
emberek is a boldogságot.
Mindkét szemben álló fél ti. egyformán túlzásba ment, ezt
a dráma szerzője a mindkét féllel kapcsolatban használt megjelölésekkel, jelzőkkel is érzékelteti. Van azonban egy nagy különbség: az emberekhez való viszony. Zeusz túlzása egyebek közt
éppen abban mutatkozik meg, hogy az embereket ki akarja irtani, Prométheusz túlzása abban, hogy szereti ó'k.et. Az istenek
ezt vetik szemére: túlságosan szereti az embereket. A túlzás pedig megszegése az Aiszkhülosztól is helyesnek tartott elvnek: „a
mértéktartás a legjobb." Csakhogy, ha a kérdés úgy áll, hogy megment-e valaki valakit a pusztulástól vagy sem, úgy ezeknek a
fogalmaknak: "túlságosan" és „kevésbé", nincs értelmük. S az
ember nagyon is rászorul Prométheusz segítségére.
Prométheusz helyzete azért tragikus, mert mindenképpen
hibáznia kell: vagy abban, hogy túllépi a mértéket, vagy abban,
hogy veszni hagyja az embereket. A tragikus helyzet azonban a
trilógia végén megnyugtató megoldást nyer a középen való találkozásban, nem lesz beló1e tragédia, az értékes hős megsemmisülése.
A drámaíró tehát elutasította a végleteket, a zeuszi zsarnokságot éppúgy, mint annak prométheuszi szélsőséges tagadását, és a mértéktartást, a közepet tartja jónak, megoldást hozónak. Másfeló1 úgy látja, hogy senki sem tud valamit egyedül vég-
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hezvinni, mindenki rá van utalva a másikra, Zeusz Prométheuszra és fordítva. Mindkét gondolat kimutathatóan szolóni. A zeuszi (az igazi) világrend az ellentétek egysége és összhangja, s ez
Szolón államában, az athéni demokráciában valósult meg.

Szophoklész
(kb. i. e. 496-406)
1. e. 468-ban lépett föl először a drá-

mai versenyeken Szophoklész, s
mindjárt pályája első éveiben, még
Aiszkhülosz életében tökéletesítette a tragédia hagyományos formáit. A kar tagjainak számát az addigi 12-ró1 15-re emelte, s darabjaiban három színészt léptetett föl.
Ezáltal a színpadi cselekmény mozgalmasabbá válhatott, és a drámai
helyzetek nemzedékeken átnyúló
sorozatát ábrázoló aiszkhüloszi
drámaépítkezés helyett a cselekmény, a drámai mozgás sűrített ábrázolása került előtérbe. SzophokSzophoklész. Római kori
lész nem folytatta a tartalmilag öszmárványmásolat.
Az eredeti, bronzból
szefüggő trilógia aiszkhüloszi hakészült szobor
gyományát
sem. Az ellentétek nem
a Dionüszosz-színházban
nemzedékeken
át mélyülnek, míg
állt i. e. 340 után
végül megoldáshoz jutnak, hanem
egyetlen drámai pillanatba sűrítve csapnak össze, hogy azután ez az összecsapás valamelyik fél bukásával végződjék.
Ebben már a két költő eltérő világszemlélete is kifejezésre jut. Aiszkhülosz a perzsa háborúk korában élt. A demokrácia
ekkor közeledett fejlődése csúcspontjához. Aiszkhülosz úgy látta, hogy ez a rendszer, az athéni demokrácia oldja meg az emberi élet, a társadalom régóta vajúdó nagy kérdéseit. Szophoklész korában már gyűltek azok a feszültségek, melyek - még
Szophoklész életében! - a válsághoz, Athén hanyatlásához vezettek. Az ellentétek nem oldódnak fól a középben. Valakinek el
kell buknia.
Szophoklésznak hét drámája maradt ránk teljes egészében, ebbó1 három az ún. thébai mondakörbó1 meríti tárgyát. Ennek lényege a következő: Laiosz thébai király, akinek nincs gyermeke, azt a jóslatot kapja, hogy addig örüljön, míg fia nem születik, mert ha fia lesz, az megöli apját és feleségül veszi anyját.
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Szophoklész
újításai

társadalmi válság,
tragikus helyzetek

a thébai
mondakör

a drámák
időrendje

Ezért, mikor a gyermek megszületik, Laiosz kitéteti egy szolgájával a Kithairón hegy sziklái közé. A szolga azonban megszánja a csecsemőt, s inkább átadja a korinthoszi király egy pásztorának. Ez elviszi gyermektelen gazdájához. A csecsemő Oidipusz
így niint a korinthoszi királyi pár gyermeke nő föl. Tudtán kívül, akarata ellenére beteljesíti a jóslatot. Már gyermekei születtek, amikor egy nap kitudódott a szörnyű való. (Erró1 az egy
napról szól Szophoklész Oidipusz király című tragédiája.) Oidipusz megvakítja magát, s mint vak koldus bolyong elhagyottan.
Senki sem törődik vele, csak két leánya, Antigoné és Iszméné
van vele. Fiai, Eteoklész és Polüneikész Théba uralma fölött marakodnak, s Polüneikész haddal készül hazája ellen. Ekkor
mindkét fél Oidipusz támogatását keresi, mert egy jóslat szerint az, aki mellé Oidipusz áll, legyőzhetetlen lesz. Oidipusz
azonban nem áll egyik fia mellé sem, hanem önző, apjukkal nem
törődő fiaira azt az átkot mondja, hogy egymás kezétó1 essenek
el. Ő maga Attika földjén, az athéni királynál, Thészeusznál talál menedéket, s Kolónosz falucska mellett száll sírba. (Ez a tárgya Szophoklész Oidipusz Kolónoszban című drámájának.) Polüneikész és szövetségesei megtámadják Thébát, az ostrom során
Oidipusz átka teljesül, mire az ostromló sereg elvonul. Az új király, Kreón Polüneikészt mint hazaárulót nem engedi eltemetni, a halott testvére, Antigoné azonban a tilalom ellenére is eltemeti. Kreón halálba küldi a leányt, s későn kell belátnia eljárása helytelen voltát. (Erró1 van szó az Antigonéban.)
A három darab írását nagy idóbeli távolság választja el. A
legrégibb az Antigoné, mely a 440-es évek végéró1 való. Az Oidipusz királyt a peloponnészoszi háború első időszakában, a húszas évek elején írta Szophoklész, a kolónoszi Oidipusz pedig
már csak a drámaíró halála (i. e. 406) után került bemutatásra.

Antigoné
a darab szerkezete

Első olvasásra látható, hogy a darab kiinduló kérdése az:
el kell-e temetni a halottat vagy sem. Ebben a kérdésben kerül
egymással szembe a két ellenfél, Kreón és Antigoné. Ez az az
alaphelyzet, idegen szóval szituáció, mely lényegében már a darab megkezdése előtt adva van, s amelyet mindjárt a prologosz
(1-99.) világossá tesz, exponál (expozíció). Ebbó1 az alaphelyzetbó1 bontakozik ki a darab folyamán a két szemben álló fél összeütközése, konfliktusa, amely összeütközésben foglalnak állást
így vagy úgy a mellékszerepló'k. A darabnak ezt a részét szokás
bonyodalomnak nevezni. A bonyodalom csúcsán érkezünk el a
válsághoz (ez a Teireisziasz-jelenet), melynek végén Kreón megkísérli megfordítani a helyzetet (késleltetés), de végül mégis bekövetkezik a katasztrófa, a tragédia lezárása. A dráma akkor ér
véget, mikor az alaphelyzetben rejlő lehetőségek mind megva-
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lósultak: a feszültségek, ellentétek kibontakoztak, megütközi;ek, s ez a küzdelem így vagy úgy eldó1t.
A prologosz azonban még további felvilágosításokat is ad.
Hogyan értékeli (nevezi) Antigoné a király temetési tilalmát (8.,
27., 31., 35. sor - szemben a 23. sorral)?
Hogyan minősíti Iszméné Antigoné magatartását (98. sor vö. 71.,
95. is!)?
Kinek akar inkább engedelmeskedni Antigoné, kin'.ek Iszméné
(69-80. sor)?

a darab
sarkalatos eszméi

Előfordulnak-e ezek a fogalmak a darab további folyamán? Nevezhetó'k-e dominánsoknak?

Az első epeiszodionban, Kreón szavaiban is megjelenik egy
fogalom: nyerni. Sajnos a fordítás a ,nyereség', ,haszon' jelentésű szót, mely a 222., 326., 462., 1032., 1047., 1061., 1326. sorban
egyformán hangzik, más-másképpen adja vissza, de ha kikeressük e helyeket, látjuk, hogy e gondolat is meghatározó tényező
je a dráma gondolatvilágának.
A drámában magában tehát elsősorban nem arról van szó,
hogy el kell-e temetni a halottat vagy sem, hanem arról a magatartásról, amelyet a szerepló'k ebben a kérdésben tanúsítanak. Ezt a magatartást pedig elsősorban az határozza meg, ki
mit tart józannak, bölcsnek, mit tart olyan törvénynek, amelyhez feltétlenül igazodni kell, s mit igazi haszonnak, értéknek.
Míg a holttest temetetlenül hagyása, illetve eltemetése a színpadon kívül történik, s ez a történés a darab elején lényegében
le is zárult, a kétféle bölcsesség, értékelés ellentétének kibontakozása és harca a nézők előtt megy végbe, s előttük derül ki, számukra is meggyőzően az egyik valódi, egyetemes érték volta.
Az értékek, eszmék az irodalmi műben nem a maguk elvontságában jelentkeznek, hanem valóságos emberek sorában,
magatartásában, nem általánosságban, hanem egyénítve.
Mi az a törvény, amelynek Antigoné feltétlenül engedelmeskedik
(450. és a következő sorok)?
Mi indítja Antigonét arra, hogy ezt az elvet személyes ügyének
érezze (499-523., 904-920.)?

Kreón gondolkozása más vonalon mozog. Szerinte az anyagi érdek, a haszon keresése mozgatja az embereket. Neki, mint

királynak az állam érdekével kell törődnie, de úgy véli, hogy ezt
az érdeket csak a király láthatja helyesen, tehát egyfeló1 joga
körömszakadtáig kitartani álláspontja mellett, másfeló1 joga
van beleszólást nem tűrve és feltétlen engedelmességet követelve kormányozni az államot.
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értékek és
magatartások

az egyénítés

Antigoné és
Kreón értékrendje

Gyűjtsük össze azokat a szöveghelyeket, melyek a fentebb mondottakat igazolják!
Igaza van-e Kreónnak abban, hogy az embereket az érdek mozgatja (mit mutat a dráma szereplőinek viselkedése, és mi a mivéleményünk)?
Hasonlítsuk össze Kreón első beszédét és a Haimón-jelenetet! Milyen viszonyban áll a kettő egymással?

a kettő
konfliktusa

Antigoné jelleme

Antigoné egyformán szerette testvéreit, akik egyformán
halottak voltak. Kreón a kettővel nem egyformán bánt. A halállal azonban az ember kilép az emberi világból, s ekkor már minden halotthoz egyformán az isteneknek van joguk. Kreón úgy
gondolta, hogy hatalma abszolút, a halálon túl is érvényes - s
ezzel figyelmen kívül hagyta az isteneket. Az istenek pedig épp
úgy ragaszkodnak a maguk jogához, mint az emberek - s ó'k az
erősebbek (511-523., 1064-1076.), egyedül ó'k abszolútak.
Antigoné nem egymaga ismeri el értéknek az istenek törvényeit. Magában többé-kevésbé mindenki neki ad igazat. A másik testvér, Iszméné is szereti a halottat, s Haimón is szembeszáll Kreónnal. Antigoné mégis egyedül áll. A testvéri szeretetben személyes üggyé vált isteni törvényt egyedül ő tartja olyan értéknek, mely életénél is drágább, egyedül benne van elég bátorság arra, hogy ennek a törvénynek mindhalálig, megalkuvást
nem tűrve engedelmeskedjék. Haimón is szembeszállt Kreónnal, de nem az isteni törvényért küzdve, hanem mert szereti Antigonét. Iszméné is látja Antigoné igazát, szenvedni is kész vele,
de nincs benne bátorság a Kreónnal való szembeszállásra. Antigonét tehát nemcsak az isteni törvény értékes voltának felismerése, hanem személyes tulajdonságai, jelleme is viszi az alaphelyzetből adódó végzetes összeütközésbe, mely eló1 mások,
akikben ezek a tulajdonságok nincsenek meg, magukat mentve, a maguk épségét tartva a legfóbb értéknek, kitértek.
Igazságos-e Antigoné Iszménéhez?
Van-e hasonlóság Antigoné és Kreónjellemében?

Antigoné értékek
hordozója

Ha Antigoné is egyedül önmaga érdekeit akarta volna érvényesíteni, s nem testvéréét, nem szállt volna szembe Kreónnal, nem is pusztult volna el, de magatartása nem esett volna
egybe az isteni törvények védelmével, és nem is lett volna értékes. Antigoné éppen döntése által vált értékessé, s éppen azért kell
elpusztulnia, mert magatartása valóban értékes volt. Kreón bukását azért nem érezzük olyan megrendítőnek, mert nem jelenti értékek pusztulását. Csak tévedésének kései, ()szinte beismerése váltja ki együttérzésünket (különösen az 1325. sor).
Mennyiben járul hozzá Antigoné búcsúja ahhoz, hogy a néz(í vagy
olvasó szemében magatartásának értéke növeke<ljék?
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Jelenet az Antigoné előadásából. Körszínház, 1988

A tragédia tehát valódi értékek elkerülhetetlen pusztulásában áll. Ez nem vezethető le pusztán a hős egyéni sajátságaiból, jellemébó1, hanem a környező világhoz való viszonyából ered: a hős olyan értékek hordozója, melyek az adott világban nem érvényesülhetnek, s ő ebbe - másoktól eltérően - nem
tud beletörődni. Antigoné helyzete bizonyos mértékig Prométheuszéra hasonlít: ő is egy zsarnoki rend ellen lázad, ő is túlzásban téved. De ő is a vagy-vagy döntése előtt áll, ha nem megy
túlzásba, úgy nem is tesz semmit. Antigoné esetében azonban
a tragikus konfliktus nem oldódik fel, Antigoné elpusztul, s így
lesz a darab tragédia.
A tragédia a befogadót csak akkor rázhatja meg igazán,
ha a tragikus hős képviselte értéket a befogadó is értéknek ismeri el. Az isteni törvény, melyet Antigoné képvisel, az embert
mértéktartásra inti: értékelései nem abszolútak, a halálon túl
érvényüket vesztik. Kreón önhittségében éppen ezt nem látja
be, nem veszi tekintetbe azt, amiró1 a város polgárai meg vannak győződve: csak az istenek és emberek jogainak tiszteletben tartása biztosítja a helyes mértéket, a harmóniát. Egyre
korlátlanabbul, zsarnokibban érvényesíti a maga akaratát.
Vele szemben Antigoné így nemcsak az önfeláldozás, hanem a
mértéktartás képviselője lesz. Antigoné olyan erőnek esett áldozatul, melyet az athéni közgondolkodás is elítélt. Az athéni
demokrácia közfelfogása szerint meg kell fékezni egyesek korlátlan politikai érvényesülését, mert türanniszhoz, zsarnokuralomhoz vezethet (amint Kreón esetében vezetett is). Az
athéni közönségnek nem utolsósorban ezért is tetszhetett a da-

73

a tragédia

a mii és a
közönség
értékrendje

a darab hatása

a dráma és Athén
problémái

rab: Antigoné mellett álltak minden gátlástalan önzéssel, önkiéléssel szemben.
Az eszmei egyetértés természetesen itt is kevés lett volna
a sikerhez. A cselekmény megformálásával, az egyes jelenetek
megszerkesztésével, a drámai nyelvezettel (dikcióval), a vitákkal, melyek feszültségét az egy-egy sornyi vágások és visszavágások fokozzák, a kardalok (számunkra már elveszett) zenéjével tette a költő mondanivalóját művészileg is megragadóvá. Ezzel érte el, hogy a közönség ne csak egyetértsen hősnőjével, hanem együtt is érezzen vele, aggódjék érte, megrendüljön sorsán,
valahogy másképp menjen haza, mint ahogy elment a színházba.
Szophoklész azonban még mást is ábrázolt a darabban.
A darab szereplői magukban (elméletben) Antiogénak adnak
igazat, szeretik is őt, gyakorlatukban azonban a maguk egyéni
hasznát keresik. Nagyságát elismerik, de nem követik. Az elv
Athénban az egyenjogúság, tehát az egyén érvényesülésének
korlátok közé szorítása volt, de az anyagi fejlődés nagy lehető
ségei ezzel ellenkező irányban hatottak, s az önérdek korlátlan
érvényesítésére sarkalltak. Az élet különféle vonatkozásaiban
egyre inkább a kreóni gondolkodásmód kezdett érvényesülni, ez
tűnt okosnak, józannak még azok szemében is, akik - elvben az antigonéi magatartással értettek egyet. A darab talán azért
is ragadta meg oly mélyen a nézó'ket, mert az érezték: valahogy
ez a magatartás hiányzik az életbó1. A drámai szereplők magatartása, eszméi mögött tehát az 5. század középi Athén gondolkodásmódja, magatartása rajzolódik fel.
A második epeiszodion elején a Kar, Kreón, az Őr és Antigoné van
a színen. Jellemezzük ó'ket külön-külön, és feleljünk a kérdésre:
Hogyan érzékelteti Szophoklész Antigoné magányát?

Oidipusz király
a szerkezet

expozíció:
alapszituáció

a bonyodalom
szerkesztése

A drámai helyzetet az első kardal előtti rész, a prologosz
tárja elénk (expozíció): Théba városát dögvész sújtja, mert Laiosz egykori király gyilkosát nem büntették meg. Kérdés azonban, hogy ki a gyilkos. Ennek kinyomozását tekinti föladatának
Oidipusz, a város királya. A kötelességtudó, jó király kutatja az
ismeretlen gonosztevőt. Ez az ellentét azáltal válik drámaivá, s
az adja a darab sajátos feszültségét, hogy a kettő azonos: Oidipusz önmagát keresi.
Ebbó1 a drámai alaphelyzetbó1 (szituációból) fejlődik ki a
bonyodalom, a keresés szakaszai, melynek csúcspontján érkezünk el a válsághoz (a Szolga és Oidipusz párbeszéde), majd a
tragédia végkifejletéhez, a katasztrófához.
A bonyodalom szerkesztésében azonban Szophoklész sajátos módszert követett. Az előzményeket nem az expozícióba sű-
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rítve adta elő, hanem a darab folyamán részletekben. Ezt sem
akárhogy. Tegyük egymás mellé a darab cselekményének menetét és az előzmények tárgyalásának rendjét!

Prologosz: Az adott helyzet, a
dögvész. Ki a gyilkos?

A dögvész oka: Laiosz gyilkosa még büntetlen.

1. epeiszodion: TeiresziaszOidipusz
2. epeiszodion: Kreón-Oidipusz-Iokaszté
3. epeiszodion: Iokaszté-Hírnök-Oidipusz

A Szfinx

4. epeiszodion: Szolga-Oidipusz

Oidipusz előzó1eg megölt egy
öreget.
Oidipusz Korinthoszban, a
jóslat, amiért oda nem tér viszsza.
Hogy került Oidipusz Korinthoszba?
Oidipusz kitétele, ennek oka.

Figyeljük meg: Miközben a cselekmény idóben előre halad, hogyan halad az előzmények elbeszélésének menete?
Megfigyelhető

azonban a szerkesztésben még valami. Olvassuk
el a 707-768. és a 989-1085. sorokat!

Jelenet az Oidipusz király előadásából. Madách Színház, 1970
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szándék és
eredmény

sorstragédia?

látszat és valóság

Mindkét esetben valaki megnyugtatni akar, ami késleltetné a katasztrófát, s mindkét esetben az ellenkező hatást éri el,
és újabb lökést ad a katasztrófa minél gyorsabb bekövetkezéséhez. A katasztrófában azonban ugyanezt a jelenséget látjuk sokkal nagyobb mértékben bebizonyosodni. Oidipusz egész életében is mindig, mindenki jót akart, s az ellenkezője lett beló1e. A
két jelenet tehát a harmadikat, annak tanulságát készíti elő, háromszoros, fokozódó ismétléssel ezt tudatosítja.
Szokás az Oidipusz királyt sorstragédiának, végzetdrámának nevezni, melynek az a tanulsága, hogy a végzet hatalmával
szemben az ember tehetetlen, sorsát el nem kerülheti. A sors
ezek szerint külső erő, mely az embert engedelmességre, sorsa
betöltésére kényszeríti. Az Oidipusz-mítoszból valóban lehet
ilyen következtetést is levonni, s a görögök körében valóban élt
a képzet a végzetró1, mint külső erőró1, mely még Zeusznál is
hatalmasabb. A szophoklészi Oidipusz-drámában azonban nem
erre esik a hangsúly. Oidipuszt nem kényszerítette a végzet cselekvésre, de Oidipusz cselekedett, szabadon, önálló elhatározásból, egy téves képzet alapján (ti. abban a tudatban, hogy a korinthoszi királyi pár gyermeke). Attól a tévhittó1 vezettetve,
hogy így kerülheti el a sorsát, teljesíti azt valójában be. A hangsúly is a tévhit s a valóság ellentétén van, nem az ember szabad
elhatározásának lehetetlenségén.
Mivel a tragédiaírók darabjuk tárgyát a mitológiából merítették, a közönség tudta, mi a darab cselekményének vége.
Tudta adott esetben azt, hogy amit a darab első háromnegyed
részében a színpadon lát, az merő látszat, a valóság éppen az ellenkezője annak, amit a szereplóK. - őszinte meggyőződéssel mondanak. Éppen az ellenkezője: ezt a szerző tartalmilag mindjárt az elején, Teiresziasz és Oidipusz szembeállításában kiemeli (aki lát, az vak, s aki vak, az lát), szerkezetileg pedig azzal
hangsúlyozza, hogy a darab vége mindenben pontosan ellentett
megfelelője az elejének. A darab feszültségét a látszat és valóság
kettőssége, a rejtett valóság nyilvánvalóvá válásának, a tévhitek
lelepleződésének folyamata adja: milyen magatartást tanúsítanak ebben a folyamatban a dráma szereplői.
Jellemezzük Teiresziasz, a Szolga, a Kar és Iokaszté magatartását ebből a szempontból!

a felellísség értéke

Oidipusz szembe mer nézni a valóval, ha még oly szörnyű
is, ha belevakul is, nem öncélú megismerési vágyból, hanem a város iránti felelősségből.
A cselekmény és az előzmények elbeszélésének szerkezeti
rendje azonban még valamit elmond. Minél jobban távolodunk
a jelentó1 a múltba, annál világosabbá válik a jelen. A két, az
idó'ben ellentétes irányban haladó vonal, a dráma idó'ben előre
haladó cselekménye és az előzmények visszafelé haladó elbeszé-
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lése akkor találkozik, mikor idóben a legtávolabb esnek egymástól. Amikor a két ellentét találkozik, egyszerre világossá válik
a valóság, bekövetkezik a katasztrófa. Ez is az ellentétek egysége - de összhangról, kiegyenlítődésró1 itt nincs szó. Oidipusz
fólismerte, hogy az ellentétek benne egyek, s beleroppant ebbe
a fólismerésbe.
A darab az athéni történelem egy válságos időszakában, a
peloponnészoszi háború első éveiben készült. MinthaAthén minden nagyságának egyszerre vége szakadt volna. A spártaiak
Attika földjét dúlták, a városba szorult népet a dögvész pusztította, mindenki Periklészt okolta, míg a ragály őt is el nem ragadta; a megrémült nép békét könyörgött a spártaiaktól. Ez volt
a valóság. Ezzel szemben Athén hatalma, fénye, politikai bölcsessége, józansága hiú látszatnak tűnt csupán. De másnak is
világossá kellett válnia. Athén, mely a szabadság védóbástyájának hitte magát, ugyanakkor szövetségesei zsarnoka volt. A terjeszkedés Athén javára- más államok gyűlöletét növelte Athén
kárára. Az athéni demokrácia az ellentétek egysége, de ez az
egység nem az összhangot, hanem a bomlás veszedelmét jelenti. Ezt lehet nem tudomásul venni, lehet elhallgatni, lehet benne kételkedni - és lehet vele szembenézni. Mint Oidipusz. Felelősségbó1, hogy azután önmagát pusztítva el, biztosítsa a város békéjét, és így helyreállhasson a megzavart rend. Ez a bátorság és felelősség az az érték, mely benne megmutatkozik, s
amely miatt Oidipusznak mégis, elkerülhetetlenül el kell buknia. Valódi értékeknek ebben a kikerülhetetlen pusztulásában áll
a tragikum.

az ember:
ellentétek egysége

az Oidipusz és
kora

a tragikum

A dráma
Drámákkal tanulmányaink során még többször találkozunk. A dráma szó gyűjtőfogalom, műnem (műfajcsoport) elnevezése. Az európai irodalom története során a drámának többféle típusa alakult ki.
A megismert görög drámák alapján a drámai műnem körébe tartozó alkotások néhány fontos jegyét már meghatározhatjuk. A drámában az eseménysort, a szerepló'kjellemét, az alkotó mondanivalóját dialógusokból (párbeszédekbó1) ismerjük
meg.
A drámai cselekmény egy adott, feszültséggel terhes szituációból (alaphelyzet) következő emberi magatartási lehetősé
geket bontakoztatja ki. Középpontjában gyakran az ellentétes
célokat (eszméket, értékeket, érdekeket) képviselő főszerepló'k
összeütközése, konfliktusa áll (Antigoné). Állhat a dráma középpontjában egyetlen drámai hős is. A válsághelyzetre magatartásával adott válasza egyben állásfoglalás valamilyen lényeges
emberi kérdésben, amely a kor érdeklődésének középpontjában
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a drámai műnem

a drámai
cselekmény

adrámaiMs

alapműfajai

szerkezete

áll (Oidipusz király). Mivel minden szereplő valamiként állást
foglal az összeütközésben, illetve a középpontba állított kérdésben, a dráma emberi magatartásokat szembesít kiélezett helyzetben. A görög dráma értékszerkezet, esztétikai minőség szempontjából vagy komikus, vagy tragikus volt, két alapműfaja a
tragédia és a komédia. A későbbi fejlődés során más műfajok is
létrejöttek.
A görög dráma kardalok és epeiszodionok váltakozása - a
kardal a későbbi európai drámában nem játszik szerepet. A görög tragédia szerkezeti felépítése viszont később is mintául szolgált egyes drámaírók, irányzatok számára. Ezek a szerkezeti
mozzanatok a következő'k:
expozíció (az alaphelyzet ismertetése)
bonyodalom, elkülöníthető mozzanatai: a válság (krízis)
a késleltetés (retardáció)
katasztrófa (a tragédia kifejlete, lezárása).

A görög dráma hatása
hatása az európai
irodalomra

Az eposzhoz hasonlóan a görög dráma is mély hatást gyakorolt az európai irodalomra. A középkor folyamán a pizánci görög birodalomban, ahol színház nem volt, csak olva~mányként
hatott, Európa nyugatibb részeiben pedig gátolta hatását, hogy
kevesen tudtak görögül. Mikor azonban a reneszánsz idején a
görög nyelvtudás terjedt, a dráma hatása is egyszerre elevenné
vált. Azóta is drámák, operák - a XX. században filmek - dol-

Bornemisza Péter: Magyar Elektra. Jelenet a Várszínház előadásából. 1984
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gozzák föl újra meg újra a kor igényei szerint a görög drámák
témáit. Goethe a XVIII. század végén Euripidész egy darabjának utánköltését alkotta meg az újkori humanizmus szellemében. AXIX. század angol költője, Shelley Prométheusz felszabadításáról írt drámát. (Ebben azonban nincs kiegyezés, Zeusz
zsarnokuralma megdó1, és így köszönt be az emberiség boldog
aranykora.) A XX. században a francia Anouilh az egyéniséget
elfojtó állam ellen lázadó polgári egyéniségfelfogás hősévé formálta Antigonét. Magyarországon a XVI. században Bornemisza Péter formált időszerű darabot Szophoklész Élektra című
tragédiájából; ugyanehhez a témához nyúlt Szerelmem, Élektra
című, mai kérdésekkel foglalkozó darabjában Gyurkó László.
Arisztophanész költészete ihlette Madách Imre politikai szatíráját, A civilizátort.

A görög filozófia
azi.e.5-4.században
Az i. e. 6/5 század fordulóján a görög világkép két ellentétes részén, a
kis-ázsiai Epheszoszban és a dél-itáliai Eleában, nagyjából egy idóben
hasonló kérdések foglalkozt atták a gondolkodókat. Az epheszoszi
Hérakleitosz arra a felismerésre jutott, hogy minden állandó változásban van, s a minket körülvevő világban, jelenségekben ellentmondások
rejlenek, minden ellentétek egysége. Ez vagy idóbeli egymásutániságban jelenik meg (a nap a nappal és az éjszaka egysége, melyek
kölcsönösen véget vetnek egymásnak), vagy az egyidejűségben (a tengervíz a halaknak iható és megtartó, az embereknek ihatatlan és
pusztító). - Az eleai Parmenidész ezzel szemben a gondolkodásból indult ki, abból, hogy a gondolkodás számára csak az lehet igaz állítás,
amiben nincs ellentmondás. Ha tehát a tapasztaláson épülő állítások,
fogalmak ellentmondásosaknak bizonyulnak, úgy tapasztalásunk nem
a valóságról tájékoztat, hanem csak arról, ami annak látszik, ami a mi
vélekedésünk. A mozgás, fejtegeti Parmenidész egyik tanítványa,
valami ellentmondásos dolog: a mozgó tárgy sem ott nem mozog, ahol
van, sem ott nem, ahol nincs. Mozgás tehát a gondolkodás számára
nincs. Ami igazán van, a létező, térben és idóben mozdulatlan: változatlan, oszthatatlan, egy és örök.
Ez a szigorú logikára épülő, ám a tapasztalással kiáltó ellentétben
álló nézet többféle visszahatást váltott ki. A matematikában a tapasztalásra való hivatkozást az elméleti levezetés igénye váltotta fel.
Ennek feladata annak bizonyítása volt, hogy valamely állítás egy másik, már bizonyított tételbó1 ellentmondásmentesen levezethető. A filozófiában történtek kísérletek a tapasztalás és az eleaiak tételeinek
összehangolására. Az irodalom szempontjából azok tevékenysége volt
a legjelentősebb, akik elfogadták, sőt általánosították az eleaiak tételeit,
és olyan következetességgel vontak le abból tanulságokat, hogy szinte
az eleaiakkal ellentétes következtetésekre jutottak. Ezek voltak a
szofisták. Köztük a legnagyobb Prótagorasz (kb. 485-415) és Gorgiasz
(kb. 480-380) volt.
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Hérakleitosz
minden állandó
változásban van
Parmenidész

az igazi
létező' egy,

örök, változatlan

kísérletek a két
álláspont
összehangolására

szofisták

az abszolút
igazság hiánya

a szokások,
erkölcsök
viszonylagossága

a beszéd
fontossága

álláspontok
a helyes
magatartásról

Nézetük szerint, mivel valahogyan minden állításról és fogalomról kimutatható, hogy ellentmondásos, semmi sem feltétlenül (abszolút)
igaz, abszolút igazság nincs is, vagy ismeretünk számára nem hozzáférhet6. Ebbfil következőleg mindenről csak vélekedésünk lehet, és mindenrc'.íl ,,kétféleképpen lehet beszélni" (vélekedni). A betegség rossz a betegnek, de jó az orvosnak - magyarázta egy, a dolgokat kissé leegyszertlsít6 szofista. Ennélfogva mindent be lehet bizonyitani és - más
szempontból nézve - meg is lehet cáfolni. Ha mindenró1 kétféleképpen
lehet vélekedni, mindenki maga dönti el, mit tart igaznak. „Minden
dolog mértéke az ember, a létezőknek, hogy vannak, a nem létezó1mek,
hogy nincsenek" - tanította Prótagorasz.
A kérdés azonban nemcsak a megismerés lehetőségének vagy
lehetetlenségének elméleti síkján jelent meg. Az i. e. 7. századtól a görögök egyre több idegen néppel kerültek kapcsolatba, s megismerve azok
szokásait, erkölcseit, azt kellett látniuk, hogy azok sokszor nagyon
eltérnek az övékétől vagy éppen egészen ellentétesek ezekkel, vagyis
hogy a szokások és erkölcsök is viszonylagosak, nem természettó1 fogva
valók, hanem megállapodás eredményei, és minden közösség maga
dönti el, hogy mit tart követendő szokásnak.
Mindebbc'.íl a szofisták számára az a tanulság adódott, hogy a
legfontosabb ismeret, melyet az embernek el kell sajátítania, a beszéd
tudománya, hiszen ez az, amivel az embereket meg lehet győzni valamirc'.íl, egyebek közt arról, hogy nekik mi jó, vagyis tudatossá lehet
bennük tenni, hogy mindig döntések előtt állnak, s rá lehet ó'ket vezetni
arra, hogy a jót válasszák. Röviden: a jóra lehet ó'ket nevelni. A beszéd
fontossága miatt foglalkoztak (elsó'kként) a nyelvtannal (Prótagorasz)
és a stílus kérdéseivel (Gorgiasz).
Az els6 szofisták még azt hirdették, hogy az egyénnek tekintettel
kell lennie a többiekre, bele kell illeszkednie a közösségbe, el kell
fogadnia annak törvényeit. Az emberek űzhetnek különféle foglalkozásokat, de aki nem kész magáévá tenni a jogot és a tisztességérzetet, azt ki kell irtani, mint a város betegségét - mondta
Prótagorasz. A szofisták nézeteiból azonban további következtetések is
levonhatók voltak. Ha minden állítás egyformán igaz vagy hamis, úgy
nem lehetséges tudomány. Ha mindenki maga határozza meg, hogy mi
ajó (ti. az, ami neki jó), úgy mindenki csak ezt nézi, és szükségképpen
annak az érdeke fog érvényre jutni, aki az erősebb, hiszen valahogy a
legkíméletlenebb er(íszakot is igazolni lehet. Ezzel pedig megszűnik az
erkölcs lehetősége. Ezzel a felfogással szemben lépett fel Szókratész.

Szókratész
(i. e. 469-399)

Hogy Szókratész pontosan mit tanított, nem tudjuk, mert ő maga nem
írt semmit, tanításait csak tanítványainak előadásában és értelmezé-

a kérdez6sködés
mint módszer

sében ismerjük. Ironikus kiindulása az volt, hogy ő maga nem tud semmit, ezért kérdező'sködik azoktól, akik tudós hírében állnak. Csakhogy
kérdező'sködése nyomán kiderül, hogy ez utóbbiak nem tudnak igazán
felelni Szókratész.kérdéseire, nézeteik tele vannak ellentmondással,
tudásuk látszattudás. Szókratész kérdéseivel azonban nemcsak leleplezni akart, nemcsak kimutatni az ellentmondásokat, hanem segíteni
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is ezek kiküszöbölésében, a helyes gondolatok megszületésében, mint ahogy ő mondta - a bába a gyermekében. Szókratész ti. meg volt győ
ződve arról, hogy vannak mindig érvényes erkölcsi igazságok, melyeknek engedelmeskedni kell. Ezért, ha igazságérzete úgy kívánta, bátran
szembeszállt a közhangulattal, de a maga személyét illetően akkor is
alávetette magát a törvényeknek, ha azok alkalmazását igaztalannak
tartotta. Mikor azon a címen, hogy megrontja az ifjúságot és hogy olyan
isteneket tisztel, akiket a város nem tisztel, halálra ítélték, jóllehet
megszökhetett volna, nem tette, hanem kiitta a törvény előírta méregpoharat.

vannak érvényes
erkölcsi
igazságok
a törvények
feltétlen
tisztelete

Platón
(i. e. 427-347)

Szókratész nem utolsósorban varázslatos egyéniségével hatott tanítványaira, akik között a legnagyobb Platón volt. Húszévesen került a
mester körébe, s ennek haláláig mellette maradt. Szókratész pere után
eltávozott Athénból, Dél-Itáliában és Szicíliában járt, ahol megismerkedett Püthagorasz követőivel, a püthagoreusokkal. Tízévi távollét után
tért vissza Athénba, ahol 385 körül egy Akadémosz nevű hérósz (félisten) szent ligetében, az Akadémiában alakította ki a maga iskoláját,
melyet azután szintén Akadémiának neveztek. Két hosszabb szicíliai
utazásától eltekintve itt élt és tanított haláláig.
Platón elfogadta a Hérakleitosz-követó'k tanítását, hogy minden
szüntelen változásban van, de azt is állította, hogy ha megismerésünk
csak a mindig változóban levőre irányul, lehetetlenné válik minden tudomány, hiszen mire megismertünk valamit, már meg is változott.
Ezért, alkalmasint az eleai filozófia hatására, feltételezte örök, változatlan, tökéletes létezó'k, az ideák (=formák) létezését. A tapasztalati
valóságban érzékelhető dolgok, magatartások, erkölcsi minőségek stb.
ezekbó1 részesülnek, vagyis a tapasztalati világ az ideák töredékes,
mulandó megjelenése. A halhatatlan emberi lelkek a földi világra jöttük
előtt e tökéletes formák világában éltek, és ismerték ezeket, de mikor
a testbe költöztek, elfelejtették őket. Lehet azonban a lelkeket visszaemlékeztetni (ez a tanítás), mert amikor a lélek
ráismer valamiben az elfelejtett fonna
akár csak töredékes megjelenésére, felébred vagy felébreszthető benne a vágy
a mind teljesebb megismerésre. A gondolkodásnak ezen a felfelé, az idea felé
vezető útján fokozatosan kiküszöbölődnek az ellentmondások, töredékességek,
míg végül sikerül eljutni az ellentmondásmentes, a tökéletes idea megismeréséig.
A platóni írásművek célja éppen
az, hogy elindítson és legalább egy darabig elvezessen a megismerésnek ezen
Platón. Római kori
az útján. (A teljes megismerést Platón
márványmásolat.
csak közvetlen tanítványainak tartotta
1. e. 4. század közepe
fenn, és csak szóban közölte.) Ezért hasz-
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pályafutása

idea-tana

a tanítás szerepe

a megismerés útja

a párbeszédes
forma szerepe

nálja Platón műveiben a párbeszédes formát. Mikor gondolkodom,
önmagammal beszélgetek: kérdezek és felelek, állítok és tagadok fejtegeti egyik munkájában. A párbeszéd (dialógus) tehát az ellentéteken át haladó gondolkodási folyamat megjelenítése, amint ez a
megismerésben mind jobban megközelíti a célt.
A párbeszédek nagyobb részében valaki vezeti a beszélgetést (ez
szinte mindig Szókratész), és a beszélgető'társ vitatkozva, vonakodva vagy
készségesen követi. Van azonban olyan dialógus is, ahol a beszélgető'
társak hosszabban is fejtegetik a maguk elgondolását. Ezzel Platónnak
megint különféle céljai lehetnek. A megismerés fokról fokra haladó
folyamata ilyenkor a szerkezetben másképp jut művészi kifejezésre. Mert
Platón nemcsak nagy filozófus, de nagy íróművész is volt.

A lakoma
elbeszélt
párbeszéd

a tárgy:
Erósz
magasztalása
Erósz származása
testi és lelki
vonzódás
a szerelem
az egész világ
egyesítője

mítosz
a kettévágott
emberekről

Erósz jellemzése
Szókratész beszéde
elbeszélés:
Diotima tanítása,
Erósz mítosza

A lakoma elbeszélt párbeszéd. Valaki, aki maga nem volt jelen az
alkalmon, amelyről beszél, csak hallott róla valakitől, aki ott is volt,
mondja el másoknak a történteket, amint azt egyszer már másnak is
elmesélte. Ez a kissé bonyolult indítás már jelzi, amit majd a mű egész
szerkezete is érzékeltet, hogy a valóság megismeréséhez sokféle
közvetítésen, tükrözésen át jutunk csak el.
Agathónnak, az 5. század vége ünnepelt tragédiafrójának egyik
győzelme után jönnek össze lakomára barátai, köztük Szókratész, és
elhatározzák, hogy Erószt, a szerelem vagy vágy istenét fogják magasztalni. Az els6 szóló, Phaidrosz, a magasztalások szokása szerint Erósz
származásáról beszél: a költők szerint 6 a leg6sibb isten, majd többek
közt azt fejtegeti, hogy a szerelem önfeláldozóvá is tesz. Utána Pauszaniasz fejti ki, hogy kétféle szerelem létezik: van, amelyik csak a testre
vágyik, s van, amelyik nem a test szépségét nézi, hanem a lélek kiválóságát, s ehhez vonzódik. A harmadik szóló Erüximakhosz, ez a
Platóntól szelíd iróniával ábrázolt, kissé fontoskodó orvos. Ő az mégis,
aki a szerelem kérdését nem korlátozza két ember kapcsolatára, hanem
egyetemes tényezőnek látja: a szerelem az egész világban az ellentétek
egyesítője és egyensúlyban tartója. Az orvos után két költő következik,
előbb Arisztophanész, a vígjátékíró, aki egy mítosszal szemlélteti, hogy
mi a szerelem. Valamikor az emberek hatalmasabb testűek voltak, négy
kezük és négy lábuk volt, de erőszakosságuk miatt Zeusz kettévágta
őket. Azóta mindenki keresi a maga másik felét, és ha rátalálnak
egymásra, mély megrendülés fogja el őket, soha többé nem akarnak
elválni egymástól, bár nem tudják, mire is vágynak, csak sejtik.
Agathón, a tragédiaíró hibáztatja az el6tte szólókat, mert a szerelem
hatását magasztalták, nem magát az istent. Ő arról beszél, hogy milyen
maga az isten: a legszebb, a legjobb, fiatal és gyengéd.
A magasztalások sorát Szókratész zárja. Beszédében a megel()z(í
beszédek számos gondolata tér vissza, de egészen más, magasabb
összefüggésben. (Zárójelben a megfelel() beszél() neve.) Szókratész előbb
látszólag naiv kérdéseivel megcáfolja Agathónt: Erósz a szépre vágyik,
tehát a szépség nincs birtokában. Azután azt beszéli el, hogy mit
mondott neki valamikor egy Diotima nevű papn(í a szerelemről:
elbeszélés az elbeszélésen belül. A Szerelem vagy Vágy, Erósz, sem nem
szép, de nem is rút, nem bölcs, de nem is ostoba, hanem valami a két
ellentét között (Erüximakhosz), nem halandó, de nem is halhatatlan,
hanem egy hatalmas daimón. (A daimónok a görög hit szerint isteni
erőket hordozó lények, de nem teljesen istenek.) Ennek igazolására
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Diotima is elmond egy származás-mítoszt, mint Phaidrosz (de ez egy
Platón költötte mítosz). Erósz a szépre és ezzel együtt a jóra vágyik,
hogy örökre magáévá tegye azt. A szép közelében az emberek, akikben
Erósz hat, mély megrendülést éreznek (Arisztophanész), s a szépségben
utódokat akarnak létrehozni, hogy így halhatatlanokká váljanak: utódokat test vagy lélek szerint (Pauszaniasz), költői alkotásokkal, nevelőként vagy törvényhozóként. A szépséget először csak egy testben
ismerik fel, azután a szép alakban általában, majd a lélek szépségében
(Pauszaniasz), a szép foglalkozásokban, a szép tudományokban, míg
végül megismerhetik a Szépséget önmagában, azt, ami ál~al minden
szép. Aki ezt megismerte, annak számára a szépség minden alacsonyabb
megnyilvánulása már közömbös, érdektelen. Látnivaló: a szerkezet maga kifejezi, hogy amint a Szókratész-beszéd tartalmazza a Szépségről
való tudás teljességét, melynek töredékei jelennek csak meg az előző
beszédekben, úgy jelenik meg a Szépség (az idea) töredékesen mindabban, amit valahogy szépnek mondunk. És ahogyan a beszédek fokozatosan vezetnek el a Szókratész-beszédhez, úgy lehet a mondott módon
eljutni fokozatosan a Szépség megismeréséhez. A szerkezet, a forma
tehát tökéletesen fejezi ki a gondolati tartalmat. - Végül még egy beszéd
következik, a kapatosan, későn érkező Alkibiadészé, aki Szókratészról
beszél, s beszédébó1 az derül ki, hogy Szókratész valóban megismerte a
Szépséget, mert annak töredékes megnyilvánulásai iránt közömbös,
mint katona önfeláldozó, mint nevelő lélek szerint utódokat hoz létre.

vágy a szépre
és ezzel együtt
a jóra

a Szépség
megismerésének
útja

a szerkezet
kifejezi
a gondolati
tartalmat

Platón a költészetró1
Platón szerint minden művészet, így a költészet is, utánzás, a képzőművészetek alakoké, a költészet magatartásoké.
A költó'k azonban nem ismerik a platóni értelemben vett valóságot, az ideák világát, a változatlant és tökéletest, ezért csak a
változót, a tökéletlen megjelenést utánozzák. Ha a költőt valamely isten megszállja, akkor alkotása jó lesz, de ő maga nem
tudja, miért és hogyan. Többnyire azonban csak a tudatlan tömeg igényeit szolgálja ki, s alkotása így rossz és káros lesz, mert
nem a nemes magatartásformát utánozza-ábrázolja, hanem annak eltorzult, vásárivá silányult változatát, s ezzel közönségében is az alantasat mozgósítja, a léleknek nem a tudatos elemére
hat, hanem csak az indulatira, csak az érzelmeket kavarja fel.
Az ilyen költó'ket, akik válogatás nélkül mindent utánoznak,
Platón kizárta volna a maga eszményi államából.
Szerinte a költészetnek a valóban valót, az ideák világát
kell utánoznia, erre azonban csak az képes, aki azt ismeri: a filozófus. A filozófus-költő műve is csak utánzás, kép, de ebben, ha
tökéletlenül is, a valóság jelenik meg, a lélek tudatos elemére
hat, azt formálja, rajta keresztül az ideák valósága felé lehet vezetni az ismeretre vágyódót. Ilyen utánzatok, megjelenítések a
platóni mítoszok, pl. Erósz platóni születésmítosza, melyet Diotima azután fogalmilag is megmagyaráz. Ilyen közelítései a valóságnak a platóni párbeszédek is. Formájukban a tragédiákhoz
hasonlítanak, amennyiben azok is párbeszédek, tartalmukban
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a költészet
a változót,
a tökéletlent
utánozza
a jó mű isteni
megszállottságból
ered

a filozófus-költoK.
az ideák világát
utánozzák

azonban nem hamis mítoszok, hamis valóságok csak érzelmeket
felkavaró megjelenítései, mint azok, hanem az értelemnek a
(platóni értelemben vett) valóság felé vezetői. Ez a platóni mű
vészet.

Arisztotelész
(i. e. 384-322)

pályája

Platónnal
ellentétben
a tapasztalatból
indul ki

a logika
megalapozása

Sztageirában született, ezért Sztagiritának is szokták nevezni. Apja orvos volt,
talán tó1e örökölte a természettudományok iránti érdeklődését. Tizenhét
évesen lett Platón tanítványa, és mellette maradt Platón haláláig. Ezután
sokfelé utazott, 343-ban II. Philipposz
makedón király meghívta fia, a kés6bbi
Nagy Sándor nevelőjéül. 335-ben Athénban telepedett le, s a város közelében, az
ott lévő Apollón Lükeiosz szentélyről
Lükeionnak nevezett területen nyitotta
meg iskoláját. Nagy Sándor haláláig
(323) itt tanított. Ekkor, a fellobbanó makedónellenes hangulat eló1, mely őt is
fenyegette, elmenekült és hamarosan
Arisztotelész. Római
meghalt.
márványmásolat egy i. e. 4.
Arisztotelész élete végéig tisztelte
század végén készült bronz
mesterét, de tanításaival egyre kevésbé
portrészobor után
értett egyet. Bírálta Platón idea-tanát.
Míg Platón az eleve meglévő ideákból
indult ki, és ezekbó1 vezette le azok magyarázatát, amik az ideából
részesednek, Arisztotelész fordítva: a tapasztalati világból indult ki, s
a különféle dolgok és éló1ények egyedi tulajdonságaitól elvonatkoztatva, a közös vonások alapján foglalta ó'ket csoportokba, s így alakított ki
fogalmakat. Arisztotelész az ókor szinte egész ismeretanyagában jártas
volt, s munkáinak sorában rendszerezte azt. Legnagyobb tette a logika
tudományának megalapozása volt: minden kés6bbi logikai vizsgálódást
erre épített. A költészetre vonatkozó nézeteit Poétik<Vában foglalta
össze, mely különösen a reneszánsz óta gyakorolt nagy hatást az
esztétikai gondolkozásra.

Poétika
Arisztotelész elfogadta Platón nézetét, hogy a költészet
utánzás, és azt is, hogy a ráismerés az utánzottra a befogadó
számára gyönyörűséget okoz. Más volt azonban a véleménye a
tekintetben, hogy mit utánoz a költő és mire ismer rá a befogadó.
A költészet Arisztotelész szerint emberi cselekvés utánzása.
Nem egyes meghatározott emberek egyszeri cselekvését utánoz-
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za azonban, úgy, amint azok éppen megtörténtek (ez a történetírás feladata), hanem cselekvéseket és történésekl;lt, amint
azok megtörténhettek vagy megtörténhetnek a valószínűségnek
megfelelően. A műalkotás nem akkor jó, ha minden részlete
tényszerűen igazolható, hanem akkor, ha hihető, valószínű.
A kezdet kezdetén ez még nem így volt. A költészet eleinte
egyes cselekvések dicsérő vagy csúfoló megjelenítését (utánzását) jelentette. Késóbb mindjobban elvonatkoztattak az egyes
esetektó1, és a költészet mindinkább általános ábrázolásra törekedett: nem egy meghatározott hős meghatározott tettét ábrázolta, hanem azt, hogy bizonyos helyzetekben hogyan viselkedik
a hős általában. Ezt azonban nem a maga személytelen elvontságában ábrázolta - pl. a hős bátran harcol a csatában, de ha
becsületében megsértik, bosszút áll-, hanem egy meghatározott
hős (pl. Akhilleusz) esetén mutatja be. A befogadó így egy olyan
általános törvényszerűség érvényesülését látja valakinek a sorsában, amely törvényszerűség az ő hétköznapi életébó1 is ismerős számára (minden hős így viselkedik), vagyis a befogadó a
műben a saját világára ismer rá.
A költészet azonban nemcsak az általánosítás mértékét,
hanem az utánzás módját tekintve is fejlődött. Eleinte az utánzás, az ábrázolás csak a költő elbeszélésének formájában jelent
meg, késóbb az „utánzottak" is megszólaltak (a költő egyenes
beszédek formájában idézte szereplői szavait, mint ez pl. a homéroszi eposzok esetében látható), végül a költő a maga személyében nem is szólal meg, csak alakjai beszélnek, ez a dráma. Itt
válik az utánzás a legteljesebbé, ezért Arisztotelész a drámát
tartotta a költészet legfejlettebb formájának, s ezért beszél a
Poétikában fó1eg a drámáról: a ránk maradt részben a tragédiáról, a mű elveszett második részében a komédiáról.
Ahhoz, hogy a költői alkotás, adott esetben a dráma, mű
vészileg jó legyen, szükséges az is, hogy a cselekmény, a „mese"
kerek egészet alkosson. A tragédia a hős sorsának szerencsébó1
szerencsétlenségbe való átváltását mutatja be. Ez felkavarja
ugyan a néző érzelmeit (ebben Arisztotelész egyetért Platónnal),
de vele szemben az a véleménye, hogy a művészet végül magasabb fokon állítja helyre a befogadó lelki egyensúlyát, lelkileg
megtisztítja, nemesebbé teszi őt. Ezt a folyamatot nevezi Arisztotelész katharszisznak (,megtisztítás', ,megtisztulás').
Arisztotelész Poétikája nagy hatással volt a drámaelméletre. A reneszánsztól kezdve mindig újra meg újra magyarázták, félremagyarázták, belemagyaráztak. Hol dogmává emelték,
hol elutasították, de állandóan eleven része volt az irodalomtudománynak, s ma is az. A XVI-XVII. század Arisztotelészre hivatkozva állította a drámák elé a hármas egység (a cselekmény,
az idő és a hely egysége) követelményét, holott Arisztotelész csak
a cselekmény egységét tartotta föltétlenül szükségesnek, az idő
egységét (hogy a cselekmény egy nap alatt folyjék le) csak ajánl-
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a valószínűség
elve

a költői
általánosítás
módszere

a drámát
tartja a költészet
legfejlettebb
formájának

katharszisz

a Poétika
hatása

ja, a hely egységérfil nem beszél. A "hármas egység" lett a francia klasszicizmus drámaköltészetének vezérelve is. A mai irodalomtudományban az arisztotelészi gondolatok közül különösen az irodalomnak a valóság utánzásaként való fölfogása hat
elevenen.

a görög
vígjáték
átalakulása

Mikor Arisztotelész a Poétikát írta, a görög tragédia nagy korszaka már lezárult. Szophoklész 406-ban halt meg, csak néhány hónappal később, mint fiatalabb pályatársa, Euripidész, aki még sokkal
kiábrándultabban ábrázolta a világot, mint az Oidipusz költője. Tragédiákat írtak a 4. században is, de ezek közül egy sem maradt ránk,
valószínűleg nem véletlenül: egy sem vehette fel a versenyt az 5. század
nagy alkotásaival. A vígjáték, pontosabban a túlnyomórészt politikai
jellegű, ún. ókomédia, melynek legnagyobb mestere Arisztophanész volt
(kb. 450-385), Arisztotelész születése táján kezd átalakulni, hogy a
századvégre megváltozva, mint a magánélet kérdéseivel foglalkozó
újkomédia, Menandrosz (kb. 342-293) művészetében érjen el új csúcsokat.

A római költészet

Társadalmi és szellemi élet
azi.e.2-1.században
Milyen volt az egyes ember helyzete a hellenisztikus társadalmakban?
Milyen kérdések foglalkoztatták ennek folytán az irodalmat és a
filozófiát?

A római állam másfél évszázad leforgása alatt (i. e. 3. század eleje-2. század közepe) itáliai városállamból nagyhatalommá, a Földközi-tenger medencéjének urává fejlődött. Ennek során megváltoztak az emberek közti kapcsolatok, megváltozott
az egyes embernek a társadalomban elfoglalt helyzete. A római
állam sohasem volt ugyan olyan demokratikus, mint az athéni,
valamelyes módjuk mégis a legszegényebb római polgároknak
is volt arra, hogy beleszóljanak a közügyekbe és hatást gyakoroljanak az államvezetésre. A 2. század végén ez egyre inkább
megváltozott. Az állam külső és belső biztonságának megőrzése mind nehezebb feladat lett, s rohamosan megnőtt a hadsereg
és a hadvezérek szerepe. A sokszor zűrzavaros, polgárháborús
viszonyok közt a létbizonytalanság érzése kezdett erősödni.
A népgyűlés, az államtanács, az évente választott tisztségviselők a régi módon működtek, valóságos jelentőségük azonban
mind kisebb lett, a hatalmat igazában politikai csoportok és hadvezérek tartották a kezükben. Ha éltek is a régi köztársasági
formák, mind világosabbá vált, hogy a köztársaságot a hadseregre támaszkodó egyszemélyi uralom, a katonai diktatúra valamilyen formája kell hogy fölváltsa. Ilyen körülmények közt az
egyes ember helyzete egyre inkább a hellenisztikus államok lakosaiéhoz vált hasonlóvá.
A változások a szellemi életben is éreztették hatásukat.
Voltak számosan, els6sorban az id6sebb nemzedékek körében,
akik a köztársasági eszmék jegyében az irodalomtól is azt várták, hogy a régi római eszményeket, az önfeláldozást, a szigorú
erkölcsöket hirdesse, és így közéleti föladatot is betöltsön. Ezért
becsülték különösen a Róma nagy h<>seit magasztaló, régi epikus költészetet. Az i. e. 1. század hatvanas éveiben azonban egy
új irányzat is megjelent, költők, akiket a kortársak is „új költők"nek neveztek. Ezek átlátták: a közügyeket úgyis nélkülük intézik, akik intézik. Tüntetéíleg elfordultak tehát a közügyektó1,
nem tör6dtek a hivatalos értékrenddel, s a maguk egyéni érzé-
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Róma az i. e.
2-1. században

a megváltozott
szellemi élet

új költó'k

egyéni értékrend

seit, örömét, bánatát, gyűlöletét, szerelmét tették verseik tárgyává. Nem a közélethez szóltak verseikben, egymásnak olvasták föl azokat. Nem a régi római költészet hagyományait akarták folytatni, oda fordultak példaképért, ahol hasonló költői magatartást tapasztalhattak: a hellenisztikus görög lírához. Érthetően. A megváltozott római társadalomban az egyén életérzését
ez a költői magatartás fejezte ki hitelesen: az egyéni értékrend
túlsúlya a közösségivel szemben, a befelé fordulás az egyén belső világa felé.

Catullus
(kb. i. e. 87-54)

a szerelem
lírikusa

az emberi
kapcsolatok
értéke

életre szóló
érzelem

Az új költői iránynak legnagyobb képviselője Catullus volt. Költészetének témája a magánélet ezer apró eseménye, hétköznapi élmények, dühös indulatok, könnyű kalandok és föként egy
nagy, emésztő szerelem.
Lesbiának nevezte azt a nőt, akibe szerelmes volt - egy
életre szólóan. Szerelmi líráját éppen ez a teljes létet betöltő
érzelem teszi az ókorban egyedülállóvá. A férfi és a nő közt egy
életre szóló és mást kizáró kapcsolat, a házasság akkor - és
még sokáig- elsősorban nem érzelmi kérdés volt. Nem is lett
költői téma. A házasságtól független, valóban érzelmi alapokon nyugvó, költői témául is szolgáló kapcsolat esetén viszont
mindkét fél számolhatott a kapcsolat mulandó voltával. Catullus az első és sokáig az egyetlen, akinek a számára az egyéni értékrend túlsúlya nemcsak annyit jelentett, hogy fittyet
lehet hányni a hivatalosan elismert értékeknek, hanem azt is,
hogy az egyénnek a másik iránti érzése, vele való egyéni kapcsolata föltétlen érvényű, az egyén teljes életét igénybe vevő,
és semmivel sem kisebb érték, mint a hivatalosan, jogilag elismert és szabályozott kapcsolatok. A barátság esetében ezt
az ókori közfelfogás is elismerte. Catullus ezt a szerelemre is
kiterjesztette, s ez a szerelem lett az ő nagy költői élménye.
Ezért érezzük a catullusi szerelmi lírát modernnek. Érzelme
valóban egész életre szóló volt: akkor sem tudott szabadulni
tó1e, mikor már akart volna. Lesbia régen mással élte világát
- Catullus még mindig nem tudta „eldobni a hosszú szerelmet".
A halál szabadította meg tó1e harminc-egynéhány éves korában.
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Éljünk, Lesbia
A vers végig azonos képletű sorokból áll:
-u-uu-u-u-u
Hogyan, hány soros egységekbe tagolódik a vers? Hogyan kapcsolódnak ezek egymáshoz? (Az eredetiben a 7. sorban nincs kapcsolatot teremtő szó: „hát".)
Miért jelennek meg az alárendelő mondatszerkezetek (a fordításban egyszer, az eredetiben háromszor) az utolsó négy sorban?

Az első három - egyenként háromsoros - egység minden
kapcsolószó nélkül követi egymást. A második három sor tulajdonképpen indokolja az első háromban mondottakat, a harmadik
egység pedig következtetést von le, de sehol ezt kötőszó nem fejezi ki. Ez érzékelteti a költő egymásra torlódó érzéseinek feszültségét, de ez teremt az olvasóban is hasonló feszültséget. E feszültség tetőpontját a harmadik egységben éri el, ahol már szinte nem
is formálódnak mondatokká az egyre csak ismételt kifejezések mígnem a negyedik egységben föloldódik az izgalom, megint mondatokká, összetett mondatokká alakul a mondanivaló.
Tartalmi szempontból hasonló tagolódás figyelhető meg:
a) Az élet és szerelem, két ember mások értékelésével nem törődő kapcsolatának igenlése. b) Az élet veszélyeztetett volta.
e) Ebbfil a szerelem felfokozása következik, mely így magán kívül mindenrfil meg is feledkezik. d) Föloldódás, ami azonban egyben a szerelem veszélyeztetett voltának tudatát is jelenti (bár
talán félig tréfásan).

szerkezet

feszültség
és feloldás
tartalmi
tagolódás

Magyarázzuk meg, hogyan tükröződik ebben a költeményben az
1. század életérzése!
Kifejezheti-e a vers a XX. századi ember érzésvilágát?
Gyűlölök

és szeretek

A költemény formája disztichon. A csak egy vagy legfeljebb
néhány disztichonból álló költeményt, mely minél kevesebb szóba tömörít valamely gondolatot, epigrammának nevezik.
Számoljuk meg Catullus költeményének két sorában az igéket és a főneveket! Az eredetiben a különbség még élesebb: nyolc
ige van, s egyetlen főnév sincs. Csupa mozgás - megnyugvás sehol. Az ellentétek emésztő egységét nem a külső világban látta
meg a költő, ezt érezte, szenvedte a tulajdon belső világában is.
Catullus az első költó"lc egyike, aki kifejezte az emberi érzelmek ambivalenciáját, azt a tényt, hogy azonos erejű és feszültségű, de ellentétes érzések egyidejűleg is hathatnak az emberi bensóben.
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epigramma

ellentétek egysége

érzelmi
ambivalencia

Vergilius
(i. e. 70-19)

polgárháborúk,
erőszak

szülőföld

ekloga

pásztorköltészet

a pásztori világ:
jelkép

A katonai diktatúra végül is majd két évtizedig tartó véres polgárháborúk után valósult meg. Tömegmészárlások, feketelisták,
vagyonelkobzások, mindenfajta erőszakosságok napirenden voltak. A polgárháborúk győztes vezérei katonáikat a legyőzöttek
pártján álló városok földjével elégítették ki, de ha ez nem volt
elég, elvették más közeli városok lakóinak földjét is. Erre a sorsra jutott Mantua, az eredetileg is földosztásra kijelölt Cremona
szomszédja. A polgári lakosság elkeseredett, tiltakozott, a polgárháborúk véres módszereihez szokott katonák azonban kurtán szereztek érvényt jogaiknak, sőt további követeléseiknek is.
Mantua volt a szülőföldje annak a fiatalembernek is, aki
ekkor még pályája kezdetén állt, hamarosan azonban Róma
egyik legnagyobb költőjévé vált: Vergilius Marónak. A föld.foglalások alkalmasint őt is közvetlenül érintették, állítólag élete
is veszélyben forgott, szülőföldje szenvedései mindenesetre nem
hagyták hidegen. Az annyira szeretett, szelíd észak-itáliai tájakon tomboló erőszak személyes fájdalma volt, ebben az élményben a polgárháborús kor minden rémségét átélte. Ebbó1 az élményből születtek meg pásztori költeményei, az Eclogák.
Az ekloga szó szemelvényt jelent. Vergilius ti. számos pásztori (görög szóval: bukolikus) költeményt írt, de ezek közül csak
tízet szemelt ki arra, hogy a nyilvánosság elé is bocsássa ó'ket.
Vergilius egy hellenisztikus görög költőnek, Theokritosznak
a költeményeit tekintette példának, de mint minden nagy alkotónak, a példa neki is csak azért kellett, hogy a saját eredeti mondanivalóját segítse kifejezni. Theokritosz pásztorköltészetében a
nagyvárosi ember vágyódása szólal
meg a csendes, egyszerű, {)szinte, romlatlan falusi élet után. Theokritosz
pásztorai tehát eszményített, de valóságos pásztorok. Vergilius számára a
pásztori világ jelkép: szellemi világ,
melyben mindennek, ami szép és jó,
helye van, ahol minden emberi öröm
és bánat költészetté válik, de honnan
minden, ami gonosz, ki van rekesztve.
Nem menekül{) elfordulás ez a világtól, nem semmibevevése annak, hanem ellenképe, olykor keserű bírálata. A költ{) tehát egy pillanatra sem
veszthette el a világot a szeme elfil:
Vergilius.
csak így tudott bel61e minden értéket
Márványportré-másolat
i. e. 19-ből
kiszűrni, minden rútat elvetni. Pász-

92

torai tájékozottak a római irodalmi életben éppúgy, mint a görög
filozófiában, álruhás pásztorok. Mert Vergilius nemcsak az itáliai
kisparasztok világát akarta ábrázolni együttérzően, de rajta kívül
állva, hanem - énjébe befogadva - minden emberi örömet-bánatot,
minden emberi értéket és annak veszélyeztetettségét is. A költő értékrendje és a társadalom jelentős részének értékrendje egybeesett. Pásztorvilágának lírájában ezért jut megint összhangba
egyén és közösség. A költészet újra közéleti fontosságú lesz.

költő és közösség

azonos
értékrendje

4. ecloga
A4. ecloga kétségkívül a gyűjtemény legtöbbet vitatott darabja. Egy gyermek születéséró1 szól, akinek növekedésével az
aranykor visszatér a földre. Az ókortól foglalkoztatta az embereket a kérdés, hogy ki ez a gyermek. A keresztyének már a késő
ókorban s a középkorban is úgy vélték, hogy az isteni gyermek a
Megváltó Jézus, és Vergiliust ennek alapján mint prófétát tisztelték. A magyarázat így bizonyosan téves, de szólnak érvek
amellett, hogy Vergilius ismerte az ószövetségi zsidóság messiásváró hitét, akár az Ószövetség görög fordítása révén, akár egyéb
úton. Valamilyen isteni szabadító várása azonban, akivel véget
ér a szenvedések, háborúk korszaka, és a béke és boldogság új
világkorszaka köszönt be, általános volt a hellenisztikus korban.
Különösen ·felfokozódott ez a várakozás a római polgárháborúk
gyilkos korszakában. A közhit ugyanis az volt, hogy mikor a viszonyok már nem fokozhatóan borzalmasak lesznek, a történelem eléri mélypontját, akkor fordul meg a világ, és tér vissza az
aranykor. Az emberek úgy érezték: ezt a mélypontot már elérték. Vergilius tehát nemcsak a maga személyes hitét fejezte ki,
hogy az erőszak, a rablás, a háborúk, a létbizonytalanság szörnyű korszaka után el fog jönni a béke aranykora (amire i. e. 40
ö'szén, mikor a költemény íródott, a politikai viszonyok, legalább
átmenetileg, adtak is némi reményt). Személyes meggyőződése
abban jut kifejezésre, hogy a költeményt az eclogák közé beillesztette: az aranykor az eclogák jelképes pásztori világának egyetemessé tágulása. Azáltal azonban, hogy nem határozza meg
közelebbről, ki az isteni gyermek, történeti személy-e, mitikus
alak-e, nyitva hagyta a lehetőséget, hogy mindenki arra értse a
költemény szavait, akit hite, meggyőződése szerint az aranykor
zálogának tartott. A költő tehát helyzetébó1 adódó személyes vágyait a költeményben úgy általánosítja, hogy ezt az általánosítást mindenki a maga helyzetének megfelelően, mint a maga személyes érzéseinek kifejezését értelmezhesse.
A költemény a visszatérő aranykor leírása mint középpont
köré épül. (A zárójelbe tett számok azt jelzik, hogy hány sorból
áll az illető rész, így világos, mennyire szimmetrikus a szerkezet.) Versformája hexameter.
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a gyermek
kilétének
kérdése

új aranykor
vágya

a kérdés
nyitva marad

1-3

szimmetrikus
szerkezet

4-10
11-16

17-45
46-52

.___ _ 53-59
60-63

(4) A Múzsák megszólítása; a tárgy consulhoz méltó rangja
(7) A tárgy: a visszatérő aranykor
(7) Pollio consul megszólítása; a gyermek rangja
(28) Az aranykor kiteljesedése a gyermek növekedésével párhuzamosan
(7) A gyermek megszólítása; jókívánság a már felnőttnek

(7) Bár megélhetné és megénekelhetné ezt a költő
(4) A gyermek megszólítása; jókívánság a még csecsemőnek

folyamatosság

Az egyes szakaszokban többnyire vannak olyan elemek,
melyek már a következő szakaszt készítik elő. Ezek a tagolódás
mellett folyamatosságot teremtenek a költeményen belül, s ezzel egyben az aranykor megvalósulásának folyamatszerű voltát
is érzékeltetik.
Keressük meg ezeket az eló1cészítő-átvezető elemeket!

9. ecloga

személyes líra
párbeszédes
formában
versforma és
szerkezet

A költemény a földfoglalások korát tükrözi. Lycidast, úgy
látszik, nem érte baj, Moeris földjét azonban elvették, csak mint
bérlő maradhatott az új gazda mellett, az erőszakosság ellen tiltakozó Menalcas pedig kis híján életét vesztette. Ahol„Mars dárdái ropognak", tehetetlen, sőt, halálos fenyegetettségben él a
költészet és az azt ápoló pásztorok. A leszálló, zivatarral fenyegető éjben elhallgat a dal. Várják, visszajő-e Menalcas, lesz-e
még alkalom derült éneklésre.
Menalcast már az ókoriak Vergiliusszal azonosították, de
a másik két pásztornak is vannak "vergiliusi" vonásai. A költő
az őt körülvevő világ különféle lehetőségeihez való viszonyáról
beszél, mindhárom, különféle sorsú szereplővel közösséget vállal, mindegyik képében maga szólal meg. Egyéni sorsát így egyetemessé tágítja, illetve az általánost (sok ember élményét) egyénivé teszi. A költemény párbeszédes formája ellenére személyes líra.
Versformája hexameter. - Szerkezete: a körülbelül egyforma hosszú bevezető (1-16) és befejező (50-67) rész fogja közre
az énekek~t idéző középső egységet.
Figyeljük meg az énekidézetek hosszúságát! Volt-e vajon a költő
nek ezzel valami célja?
Melyik XX. századi magyar költő írt eklogákat? Miért fordult ehhez a műfajhoz?
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Vergilius meg volt győződve arról, hogy az általa becsült
értékek érvényesülni fognak, s a kor vallásos hiedelmeiben oly
elevenen élő, elveszett, de újra eljövendő aranykor megjelenik a
földön. Amikor a polgárháborúk viharai csitulóban voltak, s Octavianus, a későbbi Augustus császár megszilárdítva a maga
köztársaságnak álcázott katonai diktatúráját, újra békét és biztonságot hozott, Vergilius úgy érezte, Augustus az, aki megteremtette az aranykort.
Ez a kicsengése Vergilius élete legnagyobb m,űvének, az
Aeneis című eposznak. Az eposz arról szól, hogyan jut a trójai királyi család egyik tagja, Aeneas, Trója pusztulása után, sok hányódáson át végre Itáliába, hogyan telepszik itt i:neg kíséretével.
Aeneas a római nép és személy szerint Augustus mondai őse. Az
eposz tehát a rómaiak legendás múltjáról szól. Jóslatok és más előretekintések formájában azonban a távlatok Augustus koráig nyúlnak. Vergilius a római történelem kezdetét mutatja be, de úgy,
hogy kiteljesedése, célba érése is kirajzolódik: az augustusi kor a
római múlt minden nagy értékének, eszméjének összegezője.
Sokféle kaland, hányattatás után egy szörnyű tengeri vihar Aeneast és társait Dido karthágói királynő földjére sodorja.
A királynő szívesen fogadja a trójaiakat, lakomát ad tiszteletükre, s ezen a lakomán Aeneas részletesen elmeséli Trója pusztulását és utána következő bolyongásaikat. A helyzet az Odüsszeiát idézi: mindkét eposz a dolgok közepébe vágva kezdődik, az
előzményeket a hős első személyes elbeszélésébó1 tudjuk meg.
Mindkét hős lakomán mondja el az elbeszélést, Odüsszeusz Alkinoosz phaiak király, Aeneas Dido királynő vendégszerető udvarában, mindkét elbeszélés kezdőpontja Trója pusztulása, s bolyongásai során Aeneas az Odüsszeusz járta vidékek némelyikére is elvetődik. Vergilius tehát tudatosan utánozza Homéroszt, számítva arra, hogy hallgatói ezt felismerik.
Vannak korok, amelyek az eredetiséget értékelik, azt,
hogy a költő olyat mond, amit még senki. Más korszakokban
abban lelnek gyönyörűséget, ha a költő valami jól ismertet
mond, de másképp, más összefüggésbe állítva, más hangsúlylyal. Ez a fajta utánzás, imitáció tehát amellett, hogy elismeri „eredetijének" valamely értékét (hiszen azért utánozza), verseng is vele: hogyan tudja a rég ismertet ú.ijá varázsolni. A műalkotás befogadójának élvezete éppen ennek a kettősségnek a
felismerésében áll.
Miben ad Vergilius újat? A kalandok az Odüsszeiában a
főhős jellemének mélyülését, gazdagodását festik - a kegyes
Aeneas előtt a kalandok során válik mind világosabbá, hová kell
mennie, hogy isteni küldetését betöltse, eleve adott jellemének
és a kapott feladatnak megfelelhessen. Az Odüsszeiában az énelbeszélés forma alkalom arra, hogy a hős maga jellemezze magát, erényeivel és tévedéseivel együtt. Aeneas elbeszélése arra
is szolgál, hogy Dido királyné ébredező szerelmét növelje. Mert
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az aranykor
reménye

eposza: azAeneis

múlt és jelenösszefüggése

a homéroszi példa
követése

imitáció

újítások

Nauszikaa, Alkinoosz leánya is érez valami vonzalmat az idegen iránt, de a költő a történetnek ezt a szálát még Odüsszeusz
elbeszélése előtt elvágja, Dido rokonszenvébó1 viszont tragikus,
nagy szerelem lesz. Odüsszeusz egy udvarias bókkal elhárítja
Nauszikaa szemérmes közeledését, aki nemjelent számára különösebbet, viszont Aeneas kegyes voltának, küldetéséhez való
hűségének nagy próbája lesz, hogy ott tudja-e hagyni Didót. Az
egyezések felhívják a figyelmet az eltérésekre, a költő éppen ezzel tudja saját mondanivalójára irányítani a figyelmet.
Szemelvényünk tartalmazza Laokoon híres történetét is. Vergilius is leírja azt a nevezetes jelenetet, amelyet a szoborcsoport ábrázol. Hasonlítsuk össze a szobrot és Vergilius szövegét! Milyen
lehetőségei voltak a térben ábrázoló képzőművészeti alkotásnak
és milyenek az idóbeli egymásutánban, szavakkal ábrázoló költői leírásnak?

Laokoon és fiai. Márvány szoborcsoport. 1. e. 25 körül
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Horatius
(i. e. 65-8)

Csak öt évvel volt fiatalabb Vergiliusnál az Augustus-kor másik nagy
költője, Horatius Flaccus. A polgárháború idején fegyveresen ~s harcolt
Augustus ellen, s Augustus ellenfelébó1 lett Augustus híve. Ő is belátta, hogy a császár a háború után a
békét hozza, a zűrzavar után a rendet. Tisztában volt vele, hogy ez a
,rend egy diktatúra rendje, hogy
olyanfajta közéleti szabadságról,
amilyet a köztársaság többé-kevésHoratius. Itáliából származó bé biztosított, szó sem lehet. De azt
márványdombormű-töredék
is látta, hogy ezt a köztársaságot
visszahozni lehetetlen, választani
csak a polgárháború zűrzavara és a diktatúra rendje közt lehet. És mert ez a rend sok mindent értékelt - ha részben csak
jelszavakban is -, ami Horatius szemében is érték volt, mellé
állt, sosem felejtve diktatúra voltát. Kortársai közt voltak, akik
csak a köztársaság elvesztését fájlalták, és szemben állottak
Augustus rendjével, mások, sokkal többen, csak az anyagi elő
nyöket látták (Augustus gondoskodott róla, hogy többet ne is
akarjanak), és fenntartás nélkül élvezték a helyzetet, hódolva
a császárnak. Ilyen körülmények közt kellett Horatiusnak a
maga álláspontját egyén és ,környező világ viszonyáról kialakítania.

a diktatúrához
való viszonya

Liciniushoz
A költemény versformája szapphói strófa.

versforma

Figyeljük meg az első két versszakot! Mindkettő egy-egy mondat,
mindkét mondat fölépítése azonos. Mennyiben? Miért így alakítja a költő a mondatokat?
Miért „nyomorít" a pompa? A 3. versszak felel erre a kérdésre. Milyen fokozás figyelhető meg ebben a versszakban?

A 4. versszak első mondata megint két párhuzamos tagból áll. Míg azonban az első két versszakban a párhuzamos kifejezések a külső világban megmutatkozó ellentéteket szemléltetnek, melyek közt az arany középet kell választani, itt a belső és külső világ közti ellentét bontakozik ki - nemcsak a pár-
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párhuzamos
ellentétek

huzamos tagok közt van ellentét, hanem a tagokon belül is.
Ennek alapja a változás, amelyet mitológiai példák érzékeltetnek.
a példákban a kedvező és
soknak valamilyen rendszeressége?

Megfigyelhető-e

állandóság a
változásban

kedvezőtlen

változá-

A változás nem egyszeri az emberi életben. Van azonban
a változásban is valami állandó. Juppiter hol hozza a telet, hol
elűzi, de mindig ugyanaz marad. (Az eredetiben ez még jobban
ki van emelve, mint a fordításban: Juppiter hozza vissza a telet, ugyanő űzi is el.) Apolló hol nyilat feszít, hol lantot penget,
de mindig ugyanaz az isten marad.
Milyen szerkezeti sajátosság jelenik meg újra az utolsó versszakokban?
Hasonlítsuk össze, milyen két tényező közt áll fenn az ellentét a
4. versszak elején, s milyenek között az utolsó versszakban!

cselekvő

magatartás

szerkezet

az „arany közép"
jelentése

Míg azonban a 4. versszak elején a belső és külső világ ellentéte csak tétlen reménykedésben, illetve aggodalomban nyilatkozik meg, a vers zárlatában a mindig változó körülményekkel ellentétes magatartás mindig másfajta cselekvésben nyilvánul meg. Visszatér az első versszak hajós képe, míg azonban ott
a költő lebeszél valamiró1, itt rábeszél valamire.
A költemény váza ezek után így írható föl:
1-2. vsz.
Párhuzamosság, ellentét a külső világban, a két ellentét közt az arany közép.
Gyorsuló, egyszeri változások jóból rosszba.
3. vsz.
Párhuzamosság, ellentét a belső és a külső világ közt
4. vsz.
(tétlenség).
Rendszeres változás, jó és rossz ismétlődő váltako5. vsz.
zása.
Párhuzamosság, ellentét a belső és a külső világ közt
6. vsz.
(cselekvés).
A Horatius hirdette arany közép tehát nem valami változatlan állapot. Az embernek minden helyzetet újra meg újra fölmérve újra meg újra döntenie kell, minden helyzetben mást, de
mégis megmaradva ugyanannak, mint Juppiter vagy Apolló. Az
arany közép nem puszta óvatos lavírozgatás a külső világ ellentétei közt, aminek első tekintetre látszik. Nem is csak reménykedő vagy aggódó várása valami sorsfordulatnak, hanem cselekvő magatartás: a külső világ fölmérése és - vele mindig kapcsolatban maradva - az ellensúly tartása. A személyes belső szabadság fönntartása, a külső, az egyén által meg nem változtatható világ adottságainak tudomásulvétele mellett. Ugyanaz a
Horatius, aki az arany középró1 szóló költeményt írta, kezdi
egyik költeményét ezekkel a szavakkal:
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Igaz, s kitartó, hűszívű férfiút
sem pártütőknek bujtogató dühe
sem rémítő tyrannus arca
meg nem ijeszthet, a déli szél sem,

magatartásminta

vad Adriának háborodott ura;
nagy Juppiternek mennyköves ökle sem.
Rettenthetetlen, hogyha Föld s Ég
összerogy is, s a romok lesújtják.
(Ódák III. 3., Bede Anna fordítása)

A magyar jakobinusok egyike, Hajnóczy József ezekkel a
szavakkal lépett a vérpadra, Kossuth Lajos ezekkel a sorokkal
indította Pesti Hírlapját 1841-ben.

Thaliarchushoz
Horatiusnak is megvoltak a maga görög példaképei, s ezek
a példaképek őt is saját mondanivalója megformálásában segítették. Ilyen példakép volt a görög lírikus, Alkaiosz, Szapphó
kortársa. Van Alkaiosznak egy költeménye, mely egy kemény
téli napot ír le: szakad a hó, a folyók befagytak, de sebaj: tüzet
lehet rakni, s vidám italozás mellett feledni lehet a telet. (,,Ma
Zeus esőt hoz ... ")
Horatius egyik verse, a Thaliarchushoz címzett, ennek az
alkaioszi költeménynek az átköltésével kezdődik. Csak egy kicsit változtat rajta: „roskad... és nyög... vad szigor... csikorognak a fák ... ciprus" (a temetői fa): nem derűs téli hangulat árad
ezekbó1 a szavakból. A költemény tárgya a költő viszonya a versben ábrázolt környező világhoz, s a római költőnek a tél mást jelent, mint Alkaiosznak: valami kívül leselkedő veszélyt. Ebbó1
a közvetlen élménybó1 fakad a vers közepének általános tanulsága, hogy a végén a költő megint visszatérjen az élmények közvetlen világába, a nagy lehetőség, az ifjúság okos élvezéséhez.
De nem az alkaioszi felszabadult örömró1 van itt szó. A viruló ifjúságra az öregség hava hull majd, ezt idézte már a Soracte hava
is. Az élet élvezetét az elmúlás szüntelen tudata sürgeti. A leány enged, ajáték célját elérte, hogy mi jön ezután, s hogy egyáltalán jön-e valami - ezt a költő nyitva hagyja.
A költemény versformája az ún. alkaioszi strófa, ennek
képlete:
--u---uu-uu
- - u---uu-uu
--u-u-u-u
-uu-uu-u-u
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példakép:
Alkaiosz

,,Ne bánd, a
holnap mit
hoz ... "

alkaioszi strófa

Figyeljük meg, hogy a fordító pontosan tartja-e magát a versformához!

az óda

Horatius lírai költeményeit ódák néven szokták emlegetni - nem éppen szerencsésen. A görög ódé szó egyszerűen éneket jelent, s Horatius az ennek megfelelő latin szót használta
(carmen, e. karmen). Az óda szónak azonban mai nyelvhasználatunkban más, szűkebb műfaji jelentése van. Ünnepélyes,
emelkedett tárgyú és hangnemű, feszült érzelmi állapotú, elmélkedő elemeket is tartalmazó lírai költemény. A himnusszal, zsoltárral tart rokonságot. Horatius lírai költeményei közt vannak
ilyenek is (pl. az, melynek csak elejét idéztük), de valamennyi
lírai költeménye korántsem sorolható ide.

Ovidius
(i. e. 43-i. sz. 18)

Vergilius és Horatius nemzedéke, mely végigélte a polgárháború borzalmait, minden fönntartás mellett is érezte, hogy mit je-

új nemzedék,
új szemlélet

a játék mint
költői lehetőség

lent ahhoz képest az augustusi béke és virágzás. Ez az összehasonlítás tette elismerésüket őszintévé, ezért tudták az augustusi kort a történelmi fejlődés távlatában mint kiteljesedést szemlélni. Ovidius nemzedéke az augustusi békét készen kapta. Nem
mérte a múlthoz, a jelenben, a pillanatban élt, élvezte azt, és
természetesnek találta. Értékelése tehát eltért a korábbi nemzedékétó1 és a hivatalos értékrendtó1 is. Annál is inkább, mert
a császárság rendje mind merevebb, diktatúra volta mind nyilvánvalóbb lett, a hódolat, a nagyraértékelés köteles adóját azonban változatlanul, sőt, növekvő mértékben kellett leróni. A hódolat nem volt őszinte, s nem őszinte emberi magatartásból nem
születhetik nagy műalkotás. Ezért - s nem csupán egyéni hajlamai miatt - lett Ovidius művészetének lényege a játék. Játék
a verselési lehetőségekkel, a szavakkal, a mitikus hagyományokkal, a költőelődök műveivel és - veszélyes játék! - a hivatalos értékekkel. A játék gyönyörűsége sokszor mértéktelenül
elragadta, ajáték öncéllá vált, s az augustusi eszményekkel való
játék minden bizonnyal hozzájárult ahhoz, hogy a császár - számunkra pontosan nem ismert okból - a Fekete-tenger partjára
száműzte a költőt. De a játék: a pillanat őszinte gyönyörűsége,
a játék: úrrá lenni minden nehézségen, veszedelmen - egy pillanatra. A játékban nem gondolunk arra, mi lesz azután.
Mennyiben lehet ajáték komoly? Mi ajáték és valóság viszonya?
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Az augustusi irodalompolitika azt várta a költó'któ1, hogy
a történelem távlatában értékeljék az Augustus-kort. Ovidiustól is ezt várták, s így írta meg a költő Átváltozások című nagy
művét. A görög és a római mitológia mindazon történeteit fűzi
egybe - mintegy kétszázötvenet-, melyekben valami átváltozás
történik, kezdve a világ keletkezésétó1 Julius Caesar istenné válásáig. A történeteket nemcsak a laza időrend fűzi össze, hanem
a költő szerkesztő művészete is. Az elbeszélések tartalmuk szerint ellentétesen vagy párhuzamosan úgy követik egymást, hogy
a részek egymással kölcsönös vonatkozásban vannak, úgy kapcsolódnak egymáshoz, hogy egyiket sem lehet máshová tenni.
A mű mégsem lezárt egész. Nem is lehet, hiszen éppen arról szól,
hogy a világ szüntelen átváltozások sorozata. A részek tehát nem
lehetnek valamely nagy, lezárt egésznek alárendelve, a történetek igazában megtartották önállóságukat. A műbó1 nem az lett,
amit vártak tó1e. A költő figyelme az egyes történetre, a "pillanatra" összpontosult. Számára a történelem pillanatok sorozata volt, nem célja felé hömpölygő vagy kivált célját elért folyamat.
A pillanatok ábrázolásában alkotott nagyot.

Átváltozások

szerkesztési elvek

a történetek
önállósága

Daedalus és Icarus
A történetnek az ókorban többféle változata volt ismeretes, Icarus bukásának okát is többféleképpen árnyalták (ifjonti
meggondolatlanság, vétkes vakmerőség). Ovidius elbeszélésében tehát nemcsak az az érdekes, hogy mit mond el, hanem az
is, hogy miró1 nem beszél. Nem szól az előzményekró1, nem íté-

Pieter Bruegel: Daidalosz és Ikarosz. 1558
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ismert történet egyéni feldolgozás

két magatartás,
két sors

a művészet
célja és értelme

li el lcarust. A kiindulást is csak röviden érinti: Daedalust, a
művészt egy uralkodó korlátozza szabadságában.
Az elbeszélés folyamán két magatartás rajzolódik ki: Daedalusé az egyik, aki csodálatos, új művészetével kiszabadítja
magát a köré vont korlátokból, a művészetét végig céltudatosan,
önfegyelemmel használva célba ér - de öröme már nincsen benne. Mert ez a művész egyúttal apa is, s éppen csodálatos művé
szete az, ami fia vesztét okozza. lcarusé a másik, aki apja csodálatos művére mint játékra tekint, megfeledkezik eredeti céljáról, meg apja intéséró1, enged a repülés öncélú gyönyörének,
apja fölé emelkedik, és alázuhan. De nevét - az övét, aki a pillanatban élt - örökre megőrzi a táj.
Mi a művészet célja és értelme: játék vagy tanítás? A hellenisztikus és a római irodalomtudományt sokat foglalkoztatta
ez a kérdés. Ovidius erre válaszol a maga módján, két emberi
sorsban téve személyessé a feleletet: az egyensúly, a középút, a
bölcs és igaz intelmek összhangja kiábrándultságban végződhe
tik - a játéknak, ha igaz, a teljes élet az ára.
Olvassuk el Tompa Mihály Ikarus című költeményét! Minek a jelképét látja a magyar költő az elbukott szabadságharc után Ikarus alakjában?

Phaedrus
(i. sz. 1. század első fele)
Az i. sz. 1. század első felében tette közzé verses állatmeséit egy
állatmese a görög
irodalomban

burkolt politikum

az állatmese
jellege

fölszabadított rabszolga, Phaedrus. Műveiben föképp az i. e. 6.
századi görög mes~író, Aiszóposz nyomát követte. A kétféle állatmesének azonban lényegesen eltérő volt a föladata. A korai görög
állatmese a köznép és az arisztokrácia harca idején virágzott. Az
állatvilágból vett példával valamilyen általános társadalmi-politikai igazságot akart világosabbá, érthetóbbé tenni az elvont politikai gondolkodáshoz még nem szokott hallgatóságnak. A közvetlenül nem érthető valóságot egy közvetlenül is érthető költői
alkotás világította meg. Phaedrus a császárság viszonyai közt abban látta az állatmese fóladatát, hogy burkoltan mondjon el valamilyen veszélyes igazságot, melyet ny:i1tabb formában csak mint
rövid tanulságot érint a mese elején vagy végén.
Ez esetben a hallgatóság nagyon is tisztában van a valósággal, az érdekes számára éppen az, hogy miképp jelenik meg
ez a költői alkotásban, burkoltan. A mese gyönyörködtető jellege tehát nem csak abból fakad, hogy a hallgatóság egyetért a
mese tanulságaival. A mesében az állatok többé-kevésbé saját
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természetüknek megfelelően viselkednek, ezeket a természetes,
állati sajátságokat azonban a mese emberi viselkedési formák
szerint értelmezi. Így sajátos kettősség áll elő: az állatvilág mint
jel szerepel, mely valami másra, az emberi világra utal, s a hallgató élvezete részben abból fakad, hogy a jelet meg tudja fejteni: az állatvilágról elmondottakat az embervilágra s azon belül
önmagára is tudja vonatkoztatni.
&;:·

Lehet-e hasonló megfejtésró1 beszélni más

műfajok .e setében

is?

Az állatmese - elsősorban Phaedrus nyomán - az európai
s azon belül a magyar irodalomban késóbb is igen népszerű volt,
többnyire határozott társadalombíráló jelleggel, így a magyar
Heltai Gáspár esetében is.

Ismeretlen szerző: Venus virrasztása
A költemény szerzője ismeretlen, keletkezésének ideje teljesen bizonytalan. Szerzője valamikor az i. sz. II. és V. század
közt írta. Tárgya Venus istennő tavaszi éjszakai ünnepe. Versformája nyolcadfeles trocheusok: - u - I::!- u -1:::!- u - I::!- u \::;!
Figyeljük meg: 1. A költemény elején (2-3.) a tavasz zengéséró1 van szó. Ez a téma visszatér a költemény vége felé (81-88.).
- 2. Kétszer történik említés az Ég-atyáról (9-11. és 59-62.). - 3.
Mindkét szakasz születéssel végződik, az első esetben (11.) Venus, a második esetben (62.) a Föld minden termésének megszületéséró1 van szó. - 4. A költemény mindkét esetben Venus hatásának leírásával folytatódik (13-26„ ill. 63-74.). - 5. Ezután
mindkét esetben Ámorról van szó, elóbb veszedelmes voltáról
28-35.), másodszor születéséró1 (76-79.). - 6. A 37-57. sorok a
két.ellentétes istennőró1 beszélnek, a szűz Dianáról, a szigorú vadász-istennőró1 és a derűs szerelem-istennőró1, Venusról.
A költeményt tehát egy azonos témájú rész kezdi és zárja
(2-3„ill. 81-88.), ezután két párhuzamos fölépítésű szakasz következik (9-35„ ill. 59-79.), középen pedig két ellentétes személyiség leírása található.
Érdemes a párhuzamos részeket közelebbró1 is szemügyre venni. A 9. sorban három fontos tényező van megemlítve: az
ég, a vér és a tenger, vagyis a víz. Az ég a sztoikus filozófia világképe szerint tüzes természetű. Az itt leírt esetben három ellentétes elem, a föntró1 jövő tűz és vér a lent levő vízzel egyesül.
Az 59-61. sorban a tüzes Ég-atya záporával (ez az eredeti szó
jelentése) megtermékenyíti a Földet. Ezúttal a fent levő tűz és
víz egyesül a lent levő földdel. Vázlatosan ez így írható föl:
Tűz

Vér
Víz

Tűz

Víz

Föld
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keret,
párhuzamok és
ellentétek

tűz,

víz, vér

tűz,

víz, föld

a sztoikus
filozófia világképe

személyes
mondanivaló

A továbbiakban Venus egyfeló1 most született fiatal leány,
aki a természeti világban, a jelenben hat, másfeló1 teremtő ős
erő, aki az emberi világban a történelem őskezdetétó1 máig hat,
s maga is anya. Ámor elóbb felíjazott veszedelmes ifjú, utóbb ártatlan csecsemő. A szerkezet tematikája tehát párhuzamos, de
a párhuzamosság ugyanakkor ellentétességet is rejt magában,
éspedig olyan ellentéteket, melyek kiegészítik egymást. E sajátos szerkesztés oka a sztoikus filozófiában keresendő, mely szerint a világfolyamat tűzzel kezdődik, tűzzel végződik, s közben
folytonos változás, az egymást kiegészítő ellentétek egymásba
való átcsapása megy végbe.
A világ szép, a világ csodálatos, zárt egész, a költemény
mint két félkagyló zárul össze a 88. sorig terjedő részben. Ezzel
az önfeledten kavargó, daloló, a trocheusok szökkenő ütemére
táncot lejtő zárt világgal szemben áll a költő - fájdalmas egymaga. Ha a szerkezet nem volna ilyen szorosan zárt, ez a különállás nem volna ilyen föltűnő. Ebbó1 következően a költőnek
épp e különállás hangsúlyozása volt a legszemélyesebb mondanivalója. A refrén még egyszer fölhangzik ugyan, hiszen az anyagi világban a költő is benne van, mégis magányos. Ellentéte a
világ folyamatának, s ez az ellentét a költeményben már nem
oldódik föl.

„

Az Ujszövetség

Mi a Biblia?
Mit tartalmaz az Újszövetség?
Mi az apokalipszis-irodalom?
Olvassuk el a történelemkönyvbó1 a kereszténység eredetéró1
szóló részt!

A kereszténység a zsidóság körében indult el, ezért irodalmi műfajok tekintetében is részben a zsidó irodalom formáihoz
kapcsolódott. Így folytatódik az apokalipszis-irodalom az újszövetségi Jelenések könyvében. A korai keresztény irodalom legjellemzóbb alkotásai azonban az evangéliumok.
Az evangélium (görög euangelion = jóhír) lényege, az
„örömüzenet" abban áll, hogy az isteni Szabadító, „az Úr fölkentje" (messiás = fölkent), akinek eljöveteléró1 az ószövetségi iratok
beszéltek, megérkezett, elvégezte szabadító, megváltó munkáját és
szabadítása nem a hatalmasoké, hanem a szegényeké és a bűnösöké. A megváltó a názáreti Jézus, az evangéliumok az ő életéró1,
szenvedésteljes haláláról (passiójáról) és föltámadásáról szólnak.
Mire azonban az evangéliumok azt a formát öltötték (valószínűleg az 1. század vége felé), amelyben azokat mi ismerjük, már
több évtized telt el. Ezalatt Jézus mondásai, példázatai, tettei csak
szájhagyományban éltek. Ami a hagyományban valóságos jézusi kijelentés, történeti esemény volt, kiszínezték, a módosult körülményeknek megfelelően értelmezték, más összefüggésbe állították.
Először talán Jézus mondásait rögzítették; az egyes evangéliumok
szerzői ebbó1 merítettek, mindegyik aszerint, amit neki az „örömhír" jelentett. Az egyes evangéliumok tehát szerzőik személyes állásfoglalásai, értelmezései, akiknek fontosabb volt meggyőződésük
következetes kifejezésre juttatása, mint a- modern értelemben vett
- történeti hitelesség. Ezért érdekesek az evangéliumok irodalmi
szempontból, s ezért oly kérdéses történeti forrásértékük.
Az egyház a sokféle evangélium közül négyet ismert el hitelesnek, ezek lettek kanonikusak: a Máté, a Márk, a Lukács és
a János szerinti evangélium.
Az evangéliumok többféle műfajt olvasztottak magukba:
történeti elbeszélést, költői himnuszt, imádságot, tanítást és még
más műfajokat is, köztük olyat is, mely ma már nem élő műfaj.
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az evangélium

személyes
értelmezések

műfaji

sokszínűség

Jézus születése

Lukács jelzi
a történet
idejét

párhuzamosság

Jézus születésének történetét - más-más mozzanatokat
emelve ki - Máté és Lukács beszéli el, de csak a görög művelt
ségű Lukács törekszik arra, hogy ezt az eseményt (és Jézus egész
működésének idejét) időrendileg pontosan meghatározza, az
egyetemes történet menetében elhelyezze. Az esemény ezek szerint Augustus uralkodása idején történt, mikor a császár először
rendelte el a birodalom keleti területein a lakosság összeírását.
Ennek az összeírásnak az alapján vetették ki az adót1 ezért mindenkit ott írtak össze, ahol családjának földje volt. Igy ment el
József és Mária Palesztina északi részéró1, Galileából a déli
részre, Júdeába, közelebbró1 Betlehembe, mert Dávid király családja Betlehemben volt honos, ó'k pedig ebbó1 a családból származtak. Itt született meg Jézus.
Ahhoz, hogy a születés történetének elbeszélését értelmezni tudjuk, látnunk kell az elbeszélés egészében való helyét. Lukács két vonalon indítja az elbeszélést, s a kettő között érezhető párhuzamosság van.
Egy már idős házaspárnak,
Zakariásnak és Erzsébetnek nincs
gyermeke
Erzsébet meddő
Zakariásnak angyal jelenik meg,
közli vele, hogy fia születik, akit
Jánosnak(= Jahve kegyelmes)
hívjon, aki nagy lesz az Úr előtt és
megtéríti az ő népét
Zakariás kételkedik, ezért megnémul

Egy fiatal szűz leánynak, Máriának (akinek természetesen nincs
gyermeke)
nincs férje
Máriának angyal jelenik meg, közli vele, hogy fia születik, akit Jézusnak(= Jahve szabadító) hívjon,
aki nagy lesz és uralkodik örökkön-örökké
Mária engedelmesen fogadja az
angyali szót

Mária meglátogatja rokonát, Erzsébetet, aki áldottnak mondja őt és születendő gyermekét, s ez
utóbbiról mint uráról beszél

Mária látogatása
Erzsébetnél

Mária Istent magasztaló éneket
mond (a latin fordítás kezdőszava
alapján ezt az éneket nevezik
Magnificatnak [e. magnifikat])
Erzsébetnek megszületik a fia
a rokonok eljönnek, örülnek

Máriának megszületik a fia
a pásztorok angyali szóra eljönnek, örülnek

mindenki csodálkozik a történteken
Zakariás (aki ismét tud beszélni)
Istent magasztaló éneket mond (a
latin fordítás kezdőszava alapján
ezt az éneket nevezik Benedictusnak [e. benediktusz])

mindenki csodálkozik a történteken

A kisgyermek növekedik, erősödik
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Simeon a csecsemő láttán Istent
magasztaló éneket mond (a latin
fordítás kezdőszavai alapján ezt
az éneket nevezik Nunc dimittisnek [e. nunk dimittisz])
A kisgyermek növekszik, erősödik

MS mester: Mária látogatása Erzsébetnél. (Vizitáció) 1507

MS mester a magyar késő gótika egyik legnagyobb festője. Vizitáció-képe
teljességgel megfelel a Lukács evangéliumában olvasható szövegnek - szellemében, tartalmában, érzésvilágában azonos vele. A festményen minden,
a két szent nő, a növények, a táj és a tárgyak együtt - miként Mária mondja:
Magnificat anima mea Dominum - Magasztalja lelkem az Urat - az Urat
magasztalják.
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a szerkezet
„megfordítása"

Jézus elmegy
Jánoshoz

A szerkezet azonban itt még nem zárul le véglegesen, de egy
sajátos szerkezeti "megfordítás" történik: míg eddig mindig a Jánosról szóló részt mondta el elóbb az író, s utána a Jézusról szólót, az időrendnek megfelelően, most, ugyancsak az időrendnek
megfelelően elóbb Jézusról beszél, azután Jánosról. (A tizenkét
éves Jézusról szóló történetet csak Lukács mondja el.) A születéstörténet tehát az elbeszélés-szerkezetben a fordulópontot jelenti.
A tizenkét éves Jézus szüleivel a
templomba megy, ahol a szent iratok tudósaival beszélget és kérdéseivel, feleleteivel csodálatra készteti ó'lcet

A már felnőtt János a júdeai pusztába megy, ahol bűnbánatra buzdítja az embereket, s a bűnbánók
nak bűnbocsánatot hirdetve bemeríti őket a Jordán vizébe („megkereszteli"), ami a megtisztulást
és egy új élet kezdetét jelképezte

Jézus is elmegy Jánoshoz,
bemerítkezik, s egy isteni szózat
Jézust Isten szeretett fiának
mondja
isteni szózat

a hasonlóságok
kiemelik a
különbségeket

Ez az elbeszélés két szálának ugyanolyan összefonódása,
mint Mária és Erzsébet találkozása: ahogy Mária megy Erzsébethez, úgy Jézus Jánoshoz. Itt azonban nem János mondja ki
Jézus nagyságát, mint ott Erzsébet, hanem Isten maga. Ezzel
zárul az elbeszélés első nagy szerkezeti egysége. Ettó1 kezdve az
elbeszélés Jézusról szól, Jánosról már csak kevés szó esik. Kettőjük fontossága megfordult. A szerkezeti „megfordítás" ezt készítette elő. Lukács elbeszélésében tehát a szerkezet fejezi ki azt,
amit János evangéliuma szerint Keresztelő János maga szavakban is kimond: Neki (ti. Jézusnak) növekednie kell, nekem mind
kisebbnek lennem.
Látnivaló, hogy ebben az összefüggésben a betlehemi pásztoroknak a János születése történetében az örvendező rokonok
felelnek meg. Jézus születésének elbeszélésében azonban ez az
elem sokkal jobban ki van dolgozva, mint ahogy a születéstörténet egésze is részletezóbb. A pásztorok látogatását éppúgy angyali jelenés indítja el, mint a születéstörténeteket. Itt azonban
az angyal nem eljövendőró1 beszél, hanem megtörténtró1. A tprténet így három mozzanatból épül fel: a) a pásztorok és az angyal; b) a pásztorok és a jel: a kisgyermek (jele annak, hogy az
angyal a jövőt illetően is valót mondott); végül az angyali szó
igazáról meggyőződött pásztorok Isten-magasztalása.
Az elbeszélések közti hasonlóságok még inkább kiemelik
a különbségeket. János esetében rokonok - itt idegenek: nem
csupán egy szűk kört érint a dolog, hanem "az egész népet". János esetében a rokonok félve kérdik: mi lesz ebbó1? A pásztorok
tudják, mi történt, mi lesz ebbó1, és boldogan magasztalják Istent.
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A boldog-mondások
A boldog-mondás olyan műfaj, mely ma már nem él, de az
ószövetségi irodalomnak. egyik közismert formája volt. Főképp
tanítások kiindulópontjaként használták. „Boldog az az ember,
aki megtalálta a bölcsességet" - olvassuk az egyik tanító könyvben, mely azután kifejti, hogy miben áll ez a boldogság. Az ilyenfajta boldog-mondások az ember jelen körülményeire vonatkoznak.. Van azonban a boldog-mondásoknak. egy másik fajtája is,
mely nem a jelenre, hanem a küszöbön álló „végső idó1ue" vonatkozik, mikor véget ér a jelen világkorszak, és egy teljesen új,
teljesen más kezdődik. Boldog, aki addig hűségesen kitart Isten
ügye mellett.
Mikor tehát Jézus, Máté evangéliuma szerint, egy hegyen
elkezdett beszélni, és arról szólt, hogy kik a boldogok, tanítványai is, meg az evangélium egykorú olvasói is rögtön tudták,
hogy ez bevezetése egy hosszabb tanításnak. (Jézusnak e hoszszabb tanítását nevezik Hegyi Beszédnek.) De a mondások tartalmából, amely ellentmondott a jelen állapot tapasztalásának
(boldogok, akik sírnak) és ezt a jövő állapotával indokolta (az
eredeti szövegben jövő idó'k vannak), azt is rögtön megértették,
hogy ez nem akármilyen jövő állapotra, hanem a „végső idó1ue"
vonatkozik, amikor minden teljesen más lesz. Tudták, hogy amiró1 itt szó van, az nem holmi erkölcsi szabálygyűjtemény, hanem prófétai ígéret a jelen szenvedőinek, akik mégis mindvégig
hívek maradnak. Tudták, mert a műfaj sajátosságait, használatát ismerték, s ez az ismeret segítette ó'ket az értésben.
A mondások sorának felépítése világos: az egészet két azonos formában megismétlődő ígéret keretezi be, a 2-4. mondás
inkább szenvedésró1, az 5-7. mondás inkább a cselekvésró1 szól.

a műfaj
hagyománya

a végső idó'kre
utaló boldogmondások

Jézus
próféciát mond

felépítés

Olvassuk el Jesajá próféta aranykor-látomását! Hogyan fejezi ki
a próféta az új világkorszak teljesen más voltát és hogyan az evangélista? Melyiknek szigorúbb a szerkezete? Milyen hatást ér el a
„boldogok" szó nyolcszoros ismétlésével?

A példázatok
A példázatok műfajának. eredete is az ószövetségi kor irodalmába nyúlik vissza. Az Ószövetség világában elsősorban a
próféták éltek azzal a lehetőséggel, hogy egy-egy érdekes, kiélezett történet érzékletes képével döbbentsék rá hallgatóikat valamilyen - elvont formában nehezebben érthető - igazságra. Ezt
az irodalmi hagyományt folytatják azok a példázatok, melyeket
az evangéliumok elbeszélése szerint Jézus mondott. Amint az
ilyen „tanítás" a próféták kezében a vita vagy a bírálat (társadalombírálat) eszköze volt, Jézus példázatai is ezt a célt szolgálták.
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műfaji
hagyományai

A tékozló fiú
a példázat háttere

felépítése

három magatartás

A példázat hagyományos elnevezése, „a tékozló fiú példázata" annyiban nem szerencsés, hogy a történet főszereplője nem
a tékozló fiú, hanem az apa. A kor kegyes emberei abban a meggyőződésben éltek, hogy a vallási előírásokhoz való ragaszkodásuk, azok szigorú megtartása kedvessé teszi óK.et Isten előtt, sőt
csakis az olyan emberek számíthatnak Isten szeretetére, mint
óK.. Ezzel szemben azok, akik nem ragaszkodnak a törvény betűjéhez, mind Istentó1 elrugaszkodott bűnösök, akiket Isten nem
szeret, akik megvetendóK., s akikkel igazi kegyes ember szóba
sem áll, még kevésbé segít rajtuk. Ezek az emberek-mélyen megbotránkoztak azon, hogy Jézus a hozzá menő bűnösöket nem
utasította el magától, sőt együtt is evett velük. Jézus ezzel a kegyetlen kegyességgel száll szembe.
A történet - mint a többi példázat is - a hétköznapi életbó1
meríti tárgyát: „Egy embernek volt két fia ... " Az sem volt példátlan, hogy valaki még életében átadta az örökséget: törvények rendelkeztek erre az esetre, éspedig úgy, hogy az örökös tulajdonosa lesz ugyan az örökségnek (földnek), de el nem adhatja, és nem
zárhatja ki a haszonélvezetbó1 az örökhagyót. Idáig a helyzet köznapi. A fiú azonban teljesen birtokába akarja venni a.z örökséget. Ennek is megvolt a jogi formája, de ez már szokatlan volt: a
fiú teljesen függetleníti magát az apától, ráadásul még ki is vándorol, elszakad szülőföldjétó1 is. Az alaphelyzet éleződik. (Más
példázatokban ez az éleződés néha a lehetetlenségig megy, hogy
a mondanivaló annál világosabb legyen.) A fiú a távolban teljesen elzüllik: a disznó a zsidó vallásban tisztátalannak számított,
a disznópásztor úgyszintén. A fiú kapcsolatai nemcsak apjával,
népével, hanem vallásával is megszakadtak.
Ebben az egészen kiélezetté vált helyzetben három magatartást mutat be. a történet. A kisebbik fiúét, aki fölismeri helyzetét, tudja, hogy a történtek után legföljebb mint idegen napszámos kaphat helyet az apai házban, mégis be akar oda jutni.
Az apáét, aki mindennek ellenére szereti fiát. Végül az Idősebb
testvérét, aki csak megvetni tudja a bűnös fiút, és haragjában
nem akar bemenni az apai házba.
Figyeljük meg a történet utolsó szakaszának szerkezetét!

lezáratlan
szerkezet

Az apa kimegy a házból
a fia elé
szeretettel
a fiú bánja, amit apja ellen tett.

Az apa kimegy a házból
a fia elé
szeretettel
a fiú vádolja apját azért, amit tett.

Az apa örömre buzdítja
a szolgákat,
indokolja miért.
A szolgák örülnek.

Az apa örömre buzdítja
a fiát,
indokolja miért.
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Az egyezések kiemelik az eltéréseket, a két fiú eltérő magatartását, de azt is, ami ennél fontosabb: az apa mindennek ellenére egyforma nagy szeretetét is. A szerkezetben azonban egy
hely a végén üresen maradt: nincs szó arról, mit tesz az idősebb
testvér. Az apának minden személyes és elvi oka megvan arra,
hogy kisebbik fiát kirekessze a házból, mégis befogadja, asztalához ülteti, mert az apa szeretete minden elvi meggondolásnál
nagyobb. Ezért ül le Jézus is a bűnösökkel egy asztalhoz. A szerkezetben nyitva hagyott rész kihívás a hallgatósághoz: hogyan
kell a történetet befejezni? Úgy, hogy az idősebb testvér, fönntartva a maga "törvényes, elvi álláspontját", kívül marad aházon, és szembeszáll az apával, vagy úgy, hogy ő is úgy szeret,
mint az apa?

Rembrandt: A tékozló fiú hazatérése. Rézmetszet. 1636
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a példázat
választásra késztet

A szenvedéstörténet és a feltámadás

Máté
tárgyilagos
hangneme

az asszony
magatartása,
értékelése

a távolság
egyre nő Jézus
és tanítványai
között

a

főpapi

tanács
ellene dönt

népe elfordult
tó1e

Az evangéliumok írói a szenvedéstörténet elbeszélésében
- bár ritkán egy-egy olyan mozzanat is akad, mely csak az egyik
vagy a másik evangélumban olvasható - lényegében azonos eseményeket mondanak el, de más-más elemekre helyezik a hangsúlyt, mást látnak a részletekben kiemelendőnek.
Máté tárgyilagos, szinte száraz modorban indítja az elbeszélést. Szemben áll a két nagy ellenfél, Jézus és a főpapság,
élén Kajafással. Ők azok, akik tudják, mit kell tenniük, s cselekvésükben ó'k. nem tántorodnak meg. Ami következik, kettejük élethalál-küzdelme. Az író nem beszél arról, hogyan hat a
tanítványokra Jézus bejelentése, hogy meg fogják feszíteni, így
róluk egyelőre nem tudjuk, hogyan gondolkodnak. Teljesen
egyértelmű viszont az asszony magatartása. Máté nem mondja
el, ki ez a nő, mi volt tettének indítéka. Jézus értelmezi a cselekedetet, s ez rávilágít arra, hogy a tanítványok gondolkodása
más pályán mozog, mint Jézusé: ó'k. a gyakorlati célszerűség szerint mérlegelnek. Az asszony nem latolgat, hanem megmagyarázhatatlanul tesz valamit, ami közelebb viszi őt Jézushoz, mint
a tanítványokat józan fontolgatásuk.
Az elbeszélés folyamán a távolság Jézus és a tanítványok
közt egyre nő, bár nem minden tanítvány esetében azonos módon. Júdás útja az egyik mód: ajánlkozás pénzért a főpapoknál,
árulása, halála. Péteré a másik: lelkes fogadkozása, elalvása, tagadása. Hasonlóképpen a többi tanítvány: térbeli távolmaradásuk Jézustól, illetve elalvásuk a Getsemáne-kertben, egyikük
hősködése a karddal (Máté nem nevezi meg, ki volt az, mintha
azt mondaná: mindegy melyik, mind ilyen), majd szétszaladásuk.
Közben bontakozik az összeütközés a főpapokkal: a főpa
pi tanács megfontolt határozata, Jézus elfogatása éijel a Getsemáne-kertben, majd a hallatlan feszültségű összeütközés a tanácsban: már-már úgy látszik, hogy összeomlik a vád, mikor Kajafás közbelépése eldönti a helyzetet, Jézus kinyilatkoztatja kilétét, s most már dönteni kell: mellette vagy ellene. A tanács természetesen ellene dönt.
Ellene dönt a nép is, mely néhány nappal korábban, mikor Jézus bevonult Jeruzsálembe, még lelkesen ünnepelte: Pilátus kérdésére Barabbás felmentését követeli. Máté nem mondja meg, miért volt hírhedt fogoly Barabbás, a nép sem indokolja követelését (mintha a főpapoktól felbújtva nem is gondolkodnék azon, miért követeli a halált), az író egyetlen dologra összpontosít: a nép, az ő népe is elfordult Jézustól. Ezek után Pilátus is ellene dönt.
Jézus tehát fokozatosan egyedül marad. Ez az elmagányosodás a keresztre feszítésben lesz teljessé. Egyedül viszi keresztjét, aki segít, csak kényszerbó1 teszi azt. Ruháit elveszik, gúnyt
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űznek beló1e az idegenek, kicsúfolják népe vezetői, még a vele
megfeszített rablók is szidalmazzák. A tanítványok nincsenek
sehol. Ebben a teljes elhagyatottságban, a keresztrefeszítettség
borzasztó testi kínjai között úgy érzi: Isten is elhagyta. A 22.
zsoltárt kezdi mondani.
Máté leírása szerint tehát az embertó1, sőt lstentó1 való
teljes elhagyatottság jelentette a szenvedés, a kiszolgáltatottság tovább már nem fokozható csúcspontját. Az elbeszélés menetében ez az elhagyatottság válik mind teljesebbé, s a szerkezetet ennek teljessé válása mint végpont határozza meg. Ami
ebbó1 a szempontból mellékesnek látszott, azt az író mellőzte.
Így lett az elbeszélés "szemléleti egész".
Ez nem jelenti azt, hogy az elbeszélés egysíkú vagy hogy
a jellemek egyszínűek. Az elmagányosodás az ellenpontozó elbeszélésmód folytán válik mind nyomasztóbbá. Jézus a halálára gondol, mikor az asszony az alabástromszelence tartalmát kiönti - a tanítványok az anyagiakra. Az asszony mindenét odaadja Jézusért -Júdás Jézust adja oda pénzért. Júdás
áruló felajánlkozását követi az utolsó vacsora elbeszélése: Jézus maga-felajánlása, az új szövetség szereztetésének átszellemült pillanata - miközben Jézus tudja, hogy árulója ott ül,
vele egy asztalnál-, és így tovább, az elbeszélésben még többször is.

Keressünk ilyen leleplező ellentétet!

Mantegna: Halott Krisztus. 1480
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teljes
elhagyatottsága

ellenpontozó
elbeszélésmód

jellemábrázolás

az asszonyok
megérzései,
hűsége

kétértelműség

Nem kevésbé árnyaltan rajzolódnak meg a jellemek. Péter, ha messziró1 is, de mégis követi mesterét a főpap házáig, s
hogy ez nem volt egészen veszélytelen, éppen Jézus ügyének tárgyalása mutatja (amely alatt azután Péter megtagadja Jézust).
A meg nem nevezett, forrófejű tanítvány mégis mestere védelmében ragadott kardot, ha ezzel ugyanakkor azt is megmutatta, mennyire nem értette meg annak gondolatait. Júdás is belátja, hogy vétkezett, bár későn. Sorsa még sötétebbre festi a tanács képét: a halálos ítélet megvan, az eszközt hideg szívvel veszni hagyják. És mégis: a tanúvallomások ellentmondásosságát a
tanács tagjai fedik fel, hiszen Jézus hallgat, s ezzel csaknem öszszeroppantják a vádat. Az egykorú olvasó nyilván még Kajafásnak is bizonyos elismeréssel adózott kérdésének ravasz kivédhetetlensége miatt, hiszen erre a kérdésre csak végzetes feleletet lehetett adni: ha Jézus nemmel felel, nevetségessé teszi magát követői előtt, ha igennel, nyilvánvaló istenkáromló. Jézus
sem egyszínű. Tudja, minek néz elébe, s az utolsó éjszaka belső
tusájában egy pillanatra maga is visszadöbben.
Másfeló1 érdemes az asszonyokra figyelni. A nó'ket az akkori kor lenézte, értéktelenebbnek tartotta a férfiaknál. Mégis
a bethániai asszony megérzett valamit, amit a tanítványok nem;
mégis Pilátus felesége megérzett valamit, amit a férje nem mert
figyelembe venni; mégis a kereszt alatt az asszonyoknak volt bátorságuk és hűségük ott maradni, nem a tanítványoknak. Húsvét hajnalán ó'k az elsó'k, akik kimennek a sírhoz - és ó'k az elsó'k, akik találkoznak a feltámadottal.
Máté azonban nemcsak egyes személyeket tud a maguk
kétértelműségében ábrázolni, hanem helyzeteket is. Ilyen kétértelmű helyzet éppen az, mikor a sokaság Jézus halálát követeli Pilátustól: „Szálljon reánk és gyermekeinkre az ő vére!" A sokaság ezt természetesen úgy érti, hogy ha Jézus ártatlan, Isten
rajtuk és gyermekeiken kérje számon az ártatlan vért. De csak
néhány órával korábban az elbeszélés szerint Jézus azt mondta: „Ez az én vérem, a szövetség vére, amely sokakért kiontatik a
banök bocsánatára." A szövetség vére: ez minden zsidó számára azt a jelenetet idézte, mikor Mózes az Isten és a nép közötti
szövetség megpecsételéséül az áldozati állat vérével meghintette a népet. Az evangélium olvasója számára tehát a sokaság felkiáltása ebben az összefüggésben korántsem csak az ítéletet jelenthette.
Ilyen kettős értelmű helyzet a feltámadás is: a katonáknak csak rémület, a főpapoknak csak csalás - az asszonyoknak
meg a tanítványoknak öröm és megtapasztalt valóság. Akitó1
egyre jobban eltávolodtak, most előttük megy és hívja ó'ket is.
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Az Újszövetség hatása
Az Újszövetség hatása az európai művelődésre semmivel
sem kisebb, mint az Ószövetségé. Se szeri, se száma azoknak a
műalkotásoknak, melyek tárgyukat az Újszövetségbó1, elsősor
ban az evangéliumokból merítették. Elég csak a karácsony és a
szenvedéstörténet, a passió képzőművészeti, zenei és irodalmi
földolgozásaira - pl. Bach passióira, Leonardo da Vinci Utolsó
vacsorájára-utalni. A hagyományos téma a nagy művészek esetében azonban mindig személyes, időszerű mondanivaló kifejezésére szolgált: Derkovics Gyula Utolsó vacsora képe a XX. századi munkások világát idézi. Kodály Zoltán Jézus és a kufárok
című kórusműve a XX. század kufárai elleni izzó szenvedély
megszólaltatója.
Az Újszövetség hatása azonban nem korlátozódott a mű
vészetre és az irodalomra. A középkori prédikációk elsősorban
az Újszövetségre épültek, ezekbó1 és a templomok falain látható ábrázolásokból a legegyszerűbb, írástudatlan emberek előtt
is ismertté vált e könyv anyaga. Beivódott nyelvükbe, ötvöző
dött hagyományos műveltséganyagukkal, formálta gondolkodásukat, sokkal inkább, mint a középkor magas irodalma. Az Újszövetség magatartásmintákat adott a társadalom legszélesebb
rétegei számára. Vitákban hivatkozási alapot, érveket nyújtott.
Olyan művelődési tényező volt tehát, mely országhatároktól,
nyelvektó1, társadalmi helyzettó1 függetlenül közös volt, ha a beló1e levont tanulságok természetesen nem voltak is függetlenek
attól, hogy ki vonta le azokat és miért. 'Mikor a reformációs mozgalmak hatására a bibliafordítások megindultak, ez a művelő
dési és társadalmi hatás még fokozódott, s különféle formákban
ma is él.
Említsünk olyan irodalmi műveket és olyan képzőművészeti alkotásokat, melyek tárgyukat az Újszövetségbó1 merítik!

Összefoglaló kérdések
és feladatok
Mit nevezünk mítosznak? Mi a mitológia?
Milyen teremtésmondákat ismerünk? Tudunk-e említeni művé
szetró1 szóló mítoszokat?
Mi a Biblia jelentősége az irodalom szempontjából?
Milyen visszatérő formulák, menetek alakultak ki a görög hős
költészetben, és mi a szerepük az Íliászban, illetve az Odüsszeiában?
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műalkotások

újszövetségi
témákról

művelődéstörténeti

hatása
magatartásminták

szerepe a nemzeti
irodalmakban

Jellemezzük Akhilleuszt! Mi a központi érték az Íliászban?
Hogyan fejeződnek ki az eposzban az értékszemlélet problémái?
Hogyan épül fel az Odüsszeia?
Milyen embereszményt testesít meg Odüsszeusz?
Mi a szerepe az isteneknek a) az Iliászban, b) az Odüsszeiában?
Jellemezzük az eposz műfaját!
Milyen témákról szólnak a görög lírai alkotások?
Elemezzük Szapphó vagy Anakreón egy költeményét!
Ismertessük a görög színház sajátosságait!
Milyen kérdésben választ ellentétes magatartást Antigoné és
Kreón?
Miért kell Antigonénak elbuknia?
Hogyan foglalnak állást a mellékszerepló'k?
Mi a kar szerepe?
Miért tragikus hős Oidipusz?
Mi a tragédia felépítésének elve? Milyen jelentést hordoz?
Melyek a görög dráma jellemző vonásai?
Milyen költői magatartásformákat ismertün_k meg a római költészetben? Milyen összefüggésben volt ez a társadalmi élettel?
Melyik római költő fogalmazta meg az „arany közép" életelvét?
Hol találkoztunk még a mértéktartás elvével?
Milyen lírai műfajokkal ismerkedtünk meg az ókor irodalmában?
Mit tudunk az időmértékes verselésről? Milyen sorformákat, szakaszformákat ismerünk?

***
Nézzük végig a történelem-, irodalom- és művészettörténet-köny
veinkben az antik képzőművészeti alkotásokat! Állapítsuk meg,
hogy keletkezésük ideje alapján milyen irodalmi alkotásokkal
hozhatók kapcsolatba!
Foglaljuk össze röviden, amit a görög képzőművészetró1 más tantárgyak keretében tanultunk! Ismereteink kiegészítéséül olvassuk el E. H. Gombrich A művészetek története című könyvéből az
erró1 szóló részt!
Milyen kapcsolatban volt a görög irodalom a zenével? Soroljuk fel
azokat a műfajokat, amelyekró1 tudjuk, hogy eredetileg zenéhez
kapcsolódtak! Gyűjtsük össze azokat az irodalomelméleti, műfa
ji elnevezéseket, amelyek utalnak a zenei eredetre!
Akit érdekel, milyen volt az antik világ zenéje, olvassa el Szabolcsi Bence A zene története című könyvének III. fejezetét!

A középkor
irodalmából

Társadalmi fejlődés
A hűbéri társadalmi rend teljes kifejlődése majd egy fél évezredig tartott. A középkori műveltség formálódása is ennek nyomán haladt. Az ókorból öröklött műveltségi anyag, a sajátosan egyházi művelt
ség és a népvándorlás hullámaiban fokozatosan önálló állami léthez jutó
"barbár" népek törzsi műveltsége egymással kölcsönhatásban fejlődött
alakult. De csak lassan ötvöződtek ezek az elemek egységes kultúrává.
Eltérő volt a fejlődés az egykori Római Birodalom keleti és nyugati felén. A nyugati rész gazdasági élete az ókor alkonyán erősen lehanyatlott, mezőgazdasági jellegű, szükségleti gazdálkodássá lett. Az
egységes állam megszűnt, a benyomuló népek kisebb, önálló államokat
hoztak létre, melyeknek szervezettsége, közigazgatási színvonala még
sokáig nem érte el az egykori birodalomét. A birodalom keleti felében
az ipar és a kereskedelem jobban virágzott, az állam egységes maradt,
sikerült - bár áldozatok árán - a népvándorlás viharát átvészelni.
A császári közigazgatás töretlenül élt tovább, sőt egyre merevebben kötötte meg az egyes emberek helyzetét a társadalmon belül, melynek csúcsán a császár állott, aki egy személyben birtokolta a legfóbb világi és
vallási hatalmat.
Megint más jellegű volt a Közel-Keleten a mindjelentősebbé váló
arab társadalom. Itt is egyfajta hűbéri renddel találkozunk, az uralkodót itt is egyben vallási vezetőként tisztelték, mint a bizánci császárságban. De az uralkodó osztály személyi összetétele sokkal változóbb,
mert katonai jellegénél fogva a társadalmi felemelkedésben az egyéni
teljesítménynek nagyobb szerepe volt.
Az arab világ ebben a tekintetben inkább Európa nyugati részéhez volt hasonló.

a középkori
műveltség elemei

a fejlődés
Nyugaton és
Keleten

az arab világ

A középkor világképe
A gondolkodásmódnak, a világképnek voltak közös vonásai is a' három területen. A megélhetés alapja elsősorban a mezőgazdaság volt. Az ilyen módon állandóan a természetre utalt,
attól függő ember magát is a természet részének érezte. A természetet is az emberi szervezet mintájára fogta fel: azok a kifejezések, melyeket ma metaforáknak, költői képeknek érzünk,
akkor a valóságos szemléletet tükrözték (a kövek a föld csontjai, a fák a hegy haja stb.). A világ tehát, beleértve az embert, a
középkor szemléletében egységet alkotott. Ez teszi érthetővé,
hogy a középkor művészetében, irodalmában a természetábrá-
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ember és
természet egysége

ciklikus
időszemlélet

változó és örök,
jelkép és lényeg

öröknek tekintett
társadalmi rend

zolásnak önmagában nincs jelentősége: az ember arra nem mint
valami önmagától különálló tényezőre nézett.
A földművelés az évszakok váltakozásához kötött, körforgásszerű, változatlan formában ismétlődő tevékenység. Ebbó1
megint két következmény adódott. Az egyik az, hogy a fejlődés
gondolata ismeretlen volt. Mivel úgy tapasztalták, hogy az emberi tevékenység mindig egyforma, számukra ez úgy általánosult, hogy a múlt éppen olyan, mint a jelen, s ajövő, mint a múlt.
Azt természetesen észlelték, hogy vannak különbségek: az egyik
év nem olyan, mint a másik, de ezek a különbségek mellékes tényezó'k voltak, a lényeg változatlan maradt. Azt is látták, hogy
a fiú nem pontosan ugyanolyan, mint az apa. De ugyanazt az
életmódot folytatta, a közösségben betöltött helye, szerepe is azonos volt, s ehhez képest a különbség jelentéktelennek tűnt. Így
a középkori világképben a változások lényegtelennek minősül
tek, a lényeg a változatlan és örök volt. Ezt a gyakorlati tapasztalást általánosította legmagasabb fokon a vallás (Nyugaton a
kereszténység, Keleten az iszlám) tanítása és a filozófiai gondolkodás: minden látható (és változó) mögött van valami láthatatlan (és örök), aminek a látható, a jelenség a jelképe: hordoz valamit magában a lényegbó1. A fogható, tapasztalható dolgok tehát mind jelképei lehetnek elvont fogalmaknak, pl. az oroszlán
a bátorságnak. De elvont dolgok, pl. a számok is, jelképezhetnek más elvont dolgokat (a 3 minden szellemit, a 4 az anyagi világot, 3 + 4 = 7 az embert, aki test és szellem stb.). Egy-egy jelképnek több jelentése is lehetett. Így válik érthetővé az elvont
fogalmak megszemélyesítésének, a jelképeknek, allegóriáknak
nagy szerepe a középkor művészetében és költészetében, valamint az a számunkra már-már különösnek tűnő szabadság,
mellyel szerelmi és vallási képzeteket egymás helyett használnak: vallási érzéseket a szerelem nyelvén fejeznek ki és viszont,
annyira, hogy olykor nem is könnyű eldönteni, vallási vagy szerelmi költeménnyel van-e dolgunk.
Ugyanez a felfogás azonban nemcsak ember és természet,
hanem ember és ember vonatkozásában is érvényesült. Amilyen
öröknek és változatlannak tartották a természeti világ Istentó1
való rendjét, ugyanolyannak a társadalmi rendet, hiszen az ember is része volt a természetnek. A hűbéri láncban mindenkinek
Istentó1 rendelt, változatlan helye volt, s természetesen ez is jelképe volt a mennyei világ nagy rendjének, melynek csúcsán Isten állott. ·A bizánci udvari szónokok nem érezték istenkáromlásnak, mikor olyan bibliai idézeteket alkalmaztak a császárra,
melyek a Bibliában Istenre vagy Jézusra vonatkoznak; a császár (Bizáncban az egyháznak is feje) Isten jelképe volt a földön.
Nyugaton ez annyiban volt bonyolultabb, hogy az egyházi és világi hatalom megoszlott a pápa és a császár között.
A világ tehát a középkori világképben hatalmas rendszer,
melyben mindennek megvan a maga helye, a legkisebb kavics-
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tói Istenig. A:z. ember méltóságát az adta meg, hogy a teremtett
világnak ő a legmagasabb fokozata, az egyetlen teremtett lény,
akinek értelme van, Isten képmása. De éppen ezért benne sem
az a lényeges, ami egyedi, egyénenként változó, hanem ami közös. A középkori művészet és irodalom ezért nem tartotta szükségesnek az egyénítést, hanem az általánost, ajelképszerűt láttatta. A:z. egyéniség a maga sajátos vonásaivaljelentéktelennek,
lényegtelennek tűnt, a toposzokkal való ábrázolás igénye érvényesült. A:z. újszerűség, eredetiség nem számított értéknek, a hagyományos minták követése igen. A:z. alkotó egyéniség személyes vonásai is háttérbe szorultak. Különösen erősen érvényesült ez az egyházi művészetben és költészetben, az egyéni érzések csak áttételesen, a vallás eszmevilágán átszűrve juthattak
kifejezésre. Valamelyest jobban nyilvánul meg az egyéniség a
lovagi lírában.
Mindez a középkornak az ókor műveltsége iránti magatartását is ellentmondásossá tette. Mivel Nyugaton a latin az egyházi műveltség, Keleten a görög pedig az élet nyelveként is tovább élt, a kapcsolat az ókorral sosem szakadt meg teljesen. Míg
azonban az ókori műveltség az emberre és világára összpontosította figyelmét, a középkor világképének középpontjában Isten és az ő világa állt. Voltak időszakok, melyek határozottan
elutasító álláspontra helyezkedtek a "pogány" műveltséggel
szemben. Más időszakokban inkább "tagadva őrizték meg" az
ókor hagyatékát: az ókori műveltség felhasználásával építették
ki a keresztény világképet, egyrészt teológiai-filozófiai síkon,
másrészt művészi formában. A:z. elóbbi csúcspontját a skolasztikus filozófia jelentette, az utóbbi legtökéletesebb formáját, egyben egy új kor kezdetét is, Dante hatalmas költeménye.
Másképp színeződött természetesen ez a világkép a kódexmásoló szerzetes vagy a hittudós gondolkodásában, másképp a
hatalomért, birtokai védelméért és gyarapításáért szüntelenül
harcot folytató fejedelmek vagy lovagok tudatában, s másképp
a földet túró jobbágyokéban, más-más volt a műveltségi anyaguk - de a világkép lényegében közös és változatlan volt.
A:z. átalakulás akkor kezdődött el, mikor (a XII. század végétó1) az ipar és az árucsere fejlődése nagyobb mérvű lett, és
megnövekedett a városok, a városi polgárság jelentősége. A városi termeló'k már nem álltak olyan közvetlen kapcsolatban a
természettel, mint a falun éló'k; munkájuk egyfeló1 változatosabb volt, másfeló1 nem olyan szakaszos, mint a mezőgazdaság
ban dolgozóké. Egyéni kezdeményezésüknek, leleményességüknek nagyobb szerepe volt a termelésben, kereskedelemben, így
a változást, fejlődést maguk is jobban érzékelhették. Nagyobb
érdeklődéssel fordultak a természet felé, az emberi (városi) élettó1 távolabb állóként szemlélték már. A:z. idő múlásában pedig
nemcsak a változatlan körforgást érzékelték, hanem egyre inkább "egyenes vonalú" folyamatnak látták azt, melyen belül vál-
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tozatos események mennek végbe, s amelyekben az egyéni tulajdonságoknak, az egyéniségnek is jelentős szerep jut.
Mindez nem jelentette rögtön a középkori világképpel való
tudatos szembefordulást. Hiszen, ha a természetben is Isten teremtő nagysága nyilatkozik meg, úgy a természettel azért is lehet foglalkozni, mert általa Istent ismerjük meg jobban. Az egyenes vonalú időszemléletnek is megvolt az előzménye a vallásos
világképben: míg a „földi" időre a körforgás volt érvényes, az
„örökkévalóság" ideje máris lineáris: kezdetén a teremtéssel, középpontjában Jézus születésével, végén az utolsó ítélet s az örök
üdvösség vagy kárhozat távlatával. A szemléleti változást az jelentette, hogy a földi, evilági időt is egyenes vonalúnak kezdték
tekinteni.
A városi élet fejlődése maga után vonta a polgári (városi)
értelmiség kialakulását is. Az egyetemekre járó diákok közül sokan nem végezték el a teológiát, hanem tanulmányaikat korábban abbahagyva, mint hivatalnokok találtak megélhetést. Körükben indult el a korábbinál világiasabb, gyakorlatiasabb polgári műveltség fejlődése. Mások, akikbó1 nem lett hivatalnok,
vándorolva jártak szerte Európában, nem tartozva egyik rendhez sem. E vándordiákok költészetébó1 tartalmaz gazdag anyagot a Carmina Burana címen ismert középkori versgyűjtemény.
A semmi tekintéllyel nem törődő, a természetet, szerelmet önmagáért élvező magatartás jelentette az újat ebben a költészetben.
A polgárság műveltségét, világképét, nemkülönben a jobbágyságét, éppúgy a keresztény vallás befolyásolta, mint az egyházi és világi eló1rnló'két. Csakhogy számukra a vallás tanításaiból más vált hangsúlyossá, mint a főpapok és hűbérurak számára: az ősegyház szegénysége, egyszerűsége, demokratikus jellege. Ebbó1 következett bizonyos mértékig a műveltség demokratizmusának igénye is (a latin helyett a népnyelv használata, a
Biblia lefordítása az anyanyelvre). Az egyház részben kísérletet
tett arra, hogy e mozgalmakat leszerelje, a saját keretein belül
tartsa, részben erőszakkal lépett föl ellenük: tanaikat tévtanoknak, eretnekségnek bélyegezve tűzzel-vassal üldözte követőiket.
Mivel az eretnekmozgalmak nemegyszer jobbágyfölkelésekhez
vezettek, az üldözésben az egyház készséges segító'kre talált a
világi eló'keló'kben. Az egyszer megindult fejlődést azonban ezzel meg nem állíthatták. Az eretnekeknek, akik a Bibliára hivatkozva ugyanazon a vallási-világnézeti alapon álltak, mint ellenfeleik, eszük ágában sem volt az egyház ellen támadni vagy
a hűbéri társadalmat megdönteni, a buzgó vallásos olasz vagy
francia polgárságnak még kevésbé, ó'k - éppen hitükbó1, vallási
buzgóságukból folyt ez! - csak a hibákat akarták kiküszöbölni.
Történelmi szerepüket azonban nem ó'k, hanem ellenfeleik, az
egyházfejedelmek és a nagyurak ismerték föl helyesen: tevékenységük a hűbériség évszázados rendjét bontogatta, s lépés-
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A Carmina Burana egy lapja

A lázadó, vidám vándordiákok és kóbor énekesek egyik fennmaradt versgyűjteményében a szerelmet, a bort és a szerencsejátékokat dicsőítették, és
kigúnyolták a társadalom hatalmasságait.
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közvetítése

ró1 lépésre vezetett a reneszánszhoz, a reformációhoz, majd a
polgári forradalmakhoz.
Másképp alakult a bizánci társadalom és művelődés fejlő
dése. Az egységes államszervezet, az egyház és állam szinte teljes összefonódottsága következtében itt nem alakulhatott ki
annyiféle művelődési központ, mint - részben éppen az egymással szembe-szembekerülő eró'k folytán - nyugaton. A magas mű
veltség a központi hatalom érdekeinek, szükségleteinek volt alárendelve. A különféle szellemi áramlatok itt szinte csakis a
teológiai vitákban ütközhettek meg, burkoltabban a magas színvonalú történetírásban. Az egyéniség belső világának megszólalására csak az egyházi himnuszköltészet szolgáltatott bizonyos lehetőséget. Az a fajta lovagi költészet, mely Nyugaton virágzott, Bizáncban az uralkodó körök irodalmában nem fejlő
dött ki. Nem uralkodó személyek hősiességének magasztalása,
a szerelem, az egyházi és világi hatalmasok kigúnyolása csak a
népi irodalomban kaphatott hangot. A bizánci társadalomban
azonban a polgárság nem képviselt olyan erőt, hogy képes lett
volna a feudalizmus rendjének megbontására.
Mint említettük, az arab társadalom fejlődése bizonyos vonatkozásban jobban hasonlított a nyugat-európai fejlődéshez,
mint a bizánci. Itt is megvolt a lehetősége annak, hogy a helyi
eló'kelőségek környezetében is szellemi központok alakuljanak
ki. Erre különösen az arab világ nyugati részén, a mai Spanyolország területén került sor. Az arab társadalom katonai jellege
folytán és az "igaz hit" terjesztéséért folytatott harcok légkörében ezért itt is kifejlődött a nyugati lovagi lírával párhuzamba
állítható hősi és szerelmi költészet. A spanyolországi arab líra
valószínűleg hatott is a lovagi líra fejlődésére.
Az arab művelődésre nagy hatással volt a meghódított területek műveltsége. Így ismerkedtek meg a görög tudománnyal
és filozófiával a hellenizált Közel-Kelet meghódítása után. A görög orvostudományt és Arisztotelész tanításait a görögül nem
tudó középkori Nyugat az arabok révén ismeri meg újra. Ennek
döntő szerepe volt a középkor teológiai-filozófiai világképének
kiépítésében. Keleten különösen a perzsa kultúrával alakult ki
termékeny kölcsönhatás, de - mind a tudomány, mind az irodalom területén - India is gazdagította az arab művelődést, amibó1 egy és más azután szintén eljutott Európába.
A Földközi-tenger medencéjének és a Közel-Keletnek
egyes terü)etei tehát a középkor folyamán állandó érintkezésben voltak, és ez szellemi életükre is termékenyítően hatott.
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Az ókeresztény irodalom

A kereszténység a római társadalom és a görög-római művelt
ség világában született. Nem kerülhette el,. hogy tisztázza ahhoz való viszonyát. Annál is kevésbbé, mert fejlődése során mind
többen csatlakoztak hozzá olyanok, akik járatosak voltak a pogány műveltségben és tisztában voltak annak értékeivel. Mint
"pogányt" csak elutasíthatták ezt a műveltséget, de értékeit
mégis meg akarták menteni az új műveltség számára. Az idő
számításunk szerint 11-V. század műveltségét egyebek közt ez
a kettősség, az ókori műveltség tagadva megmentése teszi érdekessé.

Augustinus: Vallomások
A latin nyelvű ókeresztény irodalom egyik legkiemelkedőbb
egyéniségének, Augustinusnak (Szent Ágoston, i. sz. 354-430) belső
vívódásait megörökítő Vallomásai arról beszélnek, hogy ez a kérdés nemcsak mint elvont elméleti probléma merült föl, hanem mint életkérdés,
a személyes boldogság kérdése is. Augustinus anyja keresztény nő volt,
a kereszténység tehát nem volt előtte ismeretlen. 0 maga azonban elóbb
a testi örömökben és kora szinte minden nagy szellemi irányának követésében kereste a boldogságot, hiába, mígnem a kereszténységben találta meg lelke nyugalmát. A döntő fordulatot maga írja le.
Augustinust és barátját, Alypiust meglátogatta valaki, aki arról
beszélt, hogyan tértek meg pogányságukból emberek. Augustinust nagyon fölizgatták az elbeszélések, úgy érezte, számára is ez volna a megoldás, a gyökeres szakítás egész, szennyesnek, gyűlöletesnek érzett
múltjával. Az ún. kerti jelenet azután eldönti élete kérdését.

Augustinus élete

Milyen nyelvi-stilisztikai eszközökkel ábrázolta Augustinus ellentmondásos lelkiállapotát, izgalmát? Milyen hatása van az elvont fogalmak megszemélyesítésének?

Elbeszélésében Augustinus az ókori írásművészet számos
eszközét használja (így az elvont fogalmak megszemélyesítését,
a döntés belső drámájának külső megjelenítését). A választás
mozzanata is egy régi "pogány" eljárást követ: döntő pillanatokban találomra valamilyen irodalmi szöveg egy részletét húzták
ki, s ennek alapján próbálták kitalálni, mi a helyes elhatározás.
Augustinusnál azonban a hagyományos elemek is új tartalmat
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művészi

eszközei

Szent Ágoston. XII. századi kódexminiatúra

hordoznak. A régi világ formái közt egy új születik, és ez az új a
régibó1 csak azt viszi magával, ami abból igazságai, mondanivalója kifejezésére, szolgálatára alkalmas.
Nemcsak a stíluselemekben mutatkozik meg ez a kettős
ség. Az ókor is ismert életrajzokat, (részletes) önéletrajzokat is,
ismert elmélkedéseket, melyek szerzője mintegy önmagával beszélget, ismert filozófiai fejtegetéseket, vitairatokat, imákat és
szövegmagyarázatokat - de mindezt külön, tiszta műfajokként.
Augustinus mindezeket egyetlen teljesen új műfajjá ötvözi. Te-
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heti pedig ezt azért, mert egy emberi élet fejlődését rajzolja, egy . műfajok ötvözete,
emberét, aki vitázik és imádkozik, elmélkedik és cirkuszba jár, új műfaj
s mert ez az egész tarka, zsibongó, undok és gyönyörű világ az ő
lelkében válik eggyé, mert ez az élet az övé. A maga lelkét tárja
ki Isten és ember előtt, a világot rajta keresztül látjuk. A ma egységét a magáról valló személyiség központba állítása adja meg.
Érthető, hogy a reneszánsz nagy íróira különösen mély hatást
tett, de minden későbbi vallomásszerű önéletrajz - Rousseau-é hatása
csakúgy, mint Rákóczi Ferencé -Augustinus műfaját folytatta.
Babits Mihály írja a Vallomásokról: ,,A világirodalom fő
mavei közé tartozik ez a könyv ... íy hang volt, új maforma és
örök: új lehetőség, örökre kitárult. Agoston a keresztény szellem
megformulázója: egyik kútfeje a folyamatnak, mely civilizációnk
folyama lett. A modern gondolkodás első mestere. De első mestere a modern irodalomnak is: s Dantéig alig követi második."

A Roland-ének
A lovagi eszmények epikus megfogalmazásai francia földön azok a hősi énekek, melyek részben a Nagy Károly frank
uralkodó alakja köré fűződött mondákból merítik tárgyukat,
részben más eló'kelő feudális urak tetteirő1 szólnak. Ezek ismert
formájukban XII. századi alkotások. Legnevezetesebb közülük
a Roland palotagrófról szóló ének. A műnek történeti magja van:
mikor Nagy Károly az lbér-félszigeten az arabok (szaracénok)
elleni hadjáratáról visszatérőben volt, utóvédjét az akkor még
pogány baszkok (az eposzban helyettük már arabok szerepelnek) megsemmisítették.
Az ének ezt a vesztes csatát színezi csodálatos erkölcsi győ
zelemmé. Az elbeszélés szerint a szaracénok békét ajánlanak Károlynak, s a császár ezt, Ganelon ·gróf ajánlatára, Roland tanácsa
ellenére el is fogadja. Ganelon, ki gyűlöli Rolandot, elárulja aszaracénoknak, hogy Roland és barátja, Olivier [e. olivjé] - más kitűnő harcosokkal, köztük Turpin [e. türpen] érsekkel - hol foglalnak állást, ahol tehát, miután a fősereg elvonult, elpusztíthatják a császár legjobb vitézeit. Károly seregével távozik, s a szaracénok Rolandékon ütnek. Rolandnak csak hatalmas kürtjét kellene megfújnia, hangjára visszatérne a császár, de nem teszi, mert
úgy tartja: ezzel becsületén esnék csorba. Így azután megindul a
véres harc. Bármily vitézek is azonban a frankok, bárhogy vagdalkozik is kardjával, Durendallal Roland, a túlerő győz, s ó'k mind
egy szálig ott esnek el. A kürtöt Roland csak akkor fújja meg, mikor már minden elveszett. A császár azonban bosszút áll a szaracénokon, megbünteti az árulót, és illőn eltemeti a halottakat.
A költemény tíz vagy tizenegy szótagos jambikus lejtésű,
lazán rímelő sorokból áll. Az ilyen laza rímelést hívják asszonáncnak.
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Az ún. Roland-ablak a chartres-i katedrálisban

Roland jelleme

A lovagok hármas szolgálatra tettek fogadalmat. Isten
ügyét védelmezték a pogányok ellen, hűbérurukat támogatták
minden ellenséggel szemben, a nó'k. és minden gyámoltalan oltalmazása volt harmadik szolgálatuk.
Roland kiváló hős, magatartása mégis ellentmondásos,
amint azt barátja, Olivier meg is mondja, s késóbb maga Roland
is belátja. A hősi magatartás végletekig hajtásával ti. éppen a
második lovagi eszmény betöltését teszi kérdésessé, a hűbérúr
szolgálatát. A sok vitéz, aki meghalt, miatta nem szolgálhatja
többé a császárt, s az „édes hazai fóld" meg van fosztva legjobb
vitézeitó1. A hős Roland tehát nem egymaga tökéletes megtestesítője a lovagi erénynek, hanem ő, barátja, a bölcs Olivier és a
harmadik főszereplő, Turpin érsek együtt jelenti a lovagi erényeknek azt a teljességét, mely minden lovag számára követendő példa: a vitézséget és mérsékletet, amelyek közül ha az utóbbi hiányzik, pusztítóvá és önpusztítóvá válhatik a másik.
Hasonlítsuk össze Akhilleusz és Roland helyzetét és jellemét!
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A trubadúrok költészete

A modern Európa első népnyelvű, tehát nem latin költészete a
mai Dél-Franciaországban bontakozott ki a XI. század vége és
a XIII. század között provanszál vagy más néven okszitán nyelven. Művelőit trubadúroknak hívták. A név a trobar (=találni,
kitalálni) szóból ered, mint francia nyelvű tanítványaiké, a trouvere-eké [e. truver] is. Ez az antik retorika egyik fontos szakkifejezésével függ össze, az "inventio"-val, ami a modern európai
irodalmakban az eredetiség és alkotóerő kifejezése lett. Ez is jelzi, hogy a trubadúrok formaművészetükre büszke, rendkívül tudatos költóK.. Verseiket - énekeiket, hiszen költészetükben még
együtt született vers és dallam, így egyben zeneszerzóK. is voltak - már dialektusok feletti irodalmi köznyelven írták. Jóllehet bőven írtak politikai és szatirikus verseket is, költészetük
legfontosabb műfaja az ének, a canso, melynek kizárólagos tárgya a szerelem.
A provanszál nyelvű délfrancia terület az érett középkorban
csak lazán kapcsolódott a francia koronához. Fejlett, urbánus, türelmes társadalom volt az itteni, sokkal inkább, mint a francia
nyelvű északi rész. Nem véletlen, hogy itt alakult ki az a szerelemfilozófia, amely ·az. érett középkor forradalmi újítása volt, s
amely gyökeresen átformálta az európai emberek érzelmi életét.
Szerelemfelfogásuk elsősorban két műfajban jelenik meg: a trubadúrok lírájában és a XII. század közepétó1 kialakuló, a legendás Artúr király és lovagjainak történeteit elbeszélő udvari lovagregényben. Ezek révén szerelemfilozófiájuk egész Európát meghódította. A trubadúrok német tanítványai, a Minnesangerek szó
szerint a„nemes szerelem énekesei"-nek nevezték magukat.
Miért volt érzelmi-irodalmi forradalom a trubadúrok szerelmi költészete? Nem annyira a korhoz kötött díszletek miatt:
egy férfi epekedik egy hölgy után (ez is újdonság, a haldokló Rolandnak eszébe se jut őt szívrepesve váró szép menyasszonya, aki
pedig holtan esik össze, mikor vó1egénye halálhírét meghallja).
A férfi úgy szolgálja hölgyét, mint a hűbéres a hűbérurát. Útjukban áll a féltékeny férj és a szerelmesekre leselkedő udvaronc.
(A trubadúrok szerelmének tárgya mindig férjes asszopy.) Nem
ezek a díszletek az érdekesek: a trubadúrok szerelme, amelyet a
modern tudomány "udvari szerelemnek" nevezett el (s melyet óK.
általában "fin' amors"-nak, nemes szerelemnek hívtak), azért volt
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Lovagi szerelem. Kép a német dalköltészet legteljesebb gyűjteményébó1;
az ún. Menessische Liederhandschrift-ból.

A sodronypáncélos lovag egy koronával vagy pártával ékesített hölgy előtt
térdel. A lovag köpenyét díszes ,,A" betűk - talán az ideál nevének kezdóbetűi
- díszítik. A lovag középkori szokás szerirrt nőideálja tiszteletére lovagi
tornán vett részt; a győzelem után a nő éppen leveszi fejéró1 pávatollal
díszített sisakját. A faágon függ a lovag címeres pajzsa, a kép jobb oldalán
pedig a fához kötve lova látható. A fán két madár, egy páva, a győztes jelképe,
az éppen elröppenő másik nyilván a legyőzött lovagot jelképezi.
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forradalmi, mert a szerelem lényegének nem az érzéki vágyat és
a beteljesülést tekintette. Az udvari szerelem gondolati kerete
platonikus volt: hitték, hogy a szeretett nő szépsége, az érzelem
mélysége az isteni tökéletesség átélése felé nyitja meg az utat. Az
udvari líra erénykódexében az öröm és a fiatalság mellett kulcsszerepe van a szerelemnek, kiegészítik egymást, együtt teszik lehetővé a morális tökéletesedés kozmikus, az istenihez vezető élményét, ehhez egymásnak nyitván meg az utat. „Ó nemes szerelem, jóság kútja, aki az egész világot bevilágítod" - énekli a trubadúrok második generációjához tartozó Marcabru (működött
1130-1149 között). Az érzelmi forradalom nem más, mint a szerelemnek a szexualitáson túl adott metafizikai távlat. Ezzel az
emberiség szerelmi kultúrájában most először jelenik meg a szublimálás fontossága (az ösztönös indítékok szellemi célokra, alkotásra irányítása; a lélekelemzésben használt fogalom). Ezért tartják úgy, hogy a szerelem a XII. század találmánya.

J aufre Rudel: A nap májusban hosszú már
A nap májusban hosszú már kezdetű költemény szerzője,
Jaufre Rudel (e. dzsaufré rudel vagy rüdel, működött 11251148) a második generáció költője. Jóllehet a magas arisztokrácia tagja volt, Blaya hercege, életéró1 keveset tudunk. Minden
valószínűség szerint részt vett a második keresztes hadjáratban, és talán nem is tért onnan vissza.
Költészetének - mindössze hat énekét ismerjük - visszatérő témája a "távoli szerelem". Ezért a kb. 100 évvel halála után
komponált életrajza (önmagában a provanszál elbeszélő próza egyik gyöngyszeme) verseinek utalásai köré szép legendát
épített a sohase látott kedves iránt érzett halálos szerelemró1:
,,A blaiai Jaufre Rudel igencsak nemes ember volt, Blaia hercege;
és beleszeretett Tripoli grófnőjébe, anélkül hogy látta volna, a sok
jó alapján, amit az Antiochiából jövő zarándokoktól hallott róla;
és sok verset írt róla jó dallamokkal és szegényes szavakkal. És a
vágytól, hogy láthassa, felvette a keresztet, és tengerre szállt; és
betegség fogta el a hajón, és Tripoliban egy fogadóba vitték mint
halottat. És ezt tudatták a grófnővel; amaz pedig eljött hozzá, az
ágyához, és karjaiba vette. Es ő tudta, hogy ez a grófnő volt, viszszanyerte látását, hallását és szaglását; és dicsérte Istent, és köszönte neki, hogy megtartotta az életét, ameddig megláthatta a
grófnőt. És így halt meg a karjai között, az pedig nagy tisztességgel temettette el a Templom házában. És aztán még azon a napon
apáca lett a fájdalom miatt, melyet haláláért érzett."

Ez a szép történet, amely a csak hallomás alapján megszeretett kedves vándormotívumára épül, jól mutatja, hogyan értelmezte J aufre enigmatikus költészetét közvetlen utókora.
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A történet maga is részévé vált a költő hatástörténetének, a romantika költői különösen kedvelték.
A költemény fordítója megoldhatatlan feladat előtt áll: a
magyar nyelv szerkezete nem alkalmas a„de lonh" =távoli szónak az eredetinek megfelelő, rímhelyzetben való megtartására,
noha a provanszál eredeti sejtelmes, zenei hatását, ködös narrativitását nagymértékben éppen ez határozza meg. Az „amor
de lonh" =távoli szerelem kifejezés nyolcszor fordul elő az ének
hét versszakában, és csak egyben hiányzik teljesen. A „de lonh",
amit Eörsi Istvánjobb híján„messziről"-nek, Weöres Sándor pedig „messzeség"-nek fordít, belső refrénként működik, hiszen
minden strófa 2. és 4. sorát ez zárja. A belső refrén ráolvasásszerű hatása nagymértékben meghatározza a verset.
A költemény műfaja a trubadúrköltészet reprezentatív
műfaja, canso, azaz ének. Jellemzője a műfajnak a mellérendelt,
egymástól némiképp független strófák sorozata. A vers végén
háromsoros tornada, azaz ajánlás áll. A kéziratos hagyomány
nem egységes a versszakok sorrendjét illetően, úgyhogy az eredeti szöveg nem is állapítható meg teljes biztonsággal. A versszak maga is két, metrikailag és rímszerkezetébenjól elkülönülő részre oszlik (abab/ccd). Ugyanezt a kétrészességet találjuk a
kései canso-strófából kifejlődött szonett szerkezetében (nyolcsoros rész + hatsoros rész).
A vers már említett ráolvasásszerű varázsát a belső refrénen kívül az szolgálja, hogy az összes szakaszban ugyanazok a
rímek: tehát nemcsak a rímképlet, hanem a rímhangok is. A provanszál költészet gyakran élt a különböző virtuóz rímszerkezetek lehetőségével.
Mint szinte minden trubadúrének, ez a vers is természeti
kezdóK.éppel indul. Az ú.üászülető tavaszi természet képe, melyben a szerelem és az ének megszületik, liturgikus eredetű.
Jaufre művészien ellensúlyozza az első strófában az elsőkét sor
édes madárdalát (bár a madarak„távoli madarak") az utolsó sorok téli hangulatával.
Az ének homályos fogalmazásmódja erős érzelmi töltéssel,
a melankólia, a nosztalgia érzésével jár együtt. A távoliság,
messziség hangsúlyozása kényszerítő erővel sugallja a vágy tárgyának beteljesületlenségét, ami egyáltalán nem csökkenti a
vágy intenzitását. Volt, aki ebben a paradoxonban, a kielégítetlenségből mindig ú.üászülető, szublimált szerelmi vágyban látta a trubadúrköltészet titkát. De olyan is akadt, aki Jaufrének
épp ebben az énekében vallásos allegóriát látott. Ez bizonyára
túlzás - a földi szerelem azonban kétségtelenül metafizikus távlatokat kap ebben az énekben.
Értelmezzük a vers azon pontjait, ahol kapcsolat jön létre vallás
és szerelem között!
A messziség milyen változatai fordulnak elő az énekben?
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A német lovagi költészet

Walter von der Vogelweide
(1170?-1230?)
A középkor hosszú időszakának a Német-római Birodalomban
a trubadúrokat követő német lovagi költészet, a Minnesang legnagyobb lírikusa Walter von der Vogelweide. Szinte minden verse élő, friss, megmozgató élményt nyújt olvasójának ma is. Egy
hosszú fejlődési lánc végső szemének, egy sokágú fejlődési sor
végső összefogójának s csúcsának tekinthető. A korszak ugyanis, amelyben élt, sokféle változást és válságot hozott. A nagy hohenstaufi császárok központi hatalma elenyészett, a birodalom
feudális urainak nagy része gyalázatosan marakodott, ellencsászárt is választott, s a pápai udvar, hogy gyengítse a világi hatalmat, hogy minél több hasznot húzzon a gazdag német tartományokból, még szította is az ellentéteket. A zűrzavar, az erkölcsi normák bomlása, a haszonlesés, az árulás, az erőszak lett
mindennapossá. A kései Hohenstaufok közül kettő is vérpadon
végezte.
Az anyagi föllendülés s a művelődés terjedése és emelkedése egy ideig még tartott ugyan, de aztán hamar talaját vesztette a szellemi élet pártolása, s megroppant intézményeinek
rendszere. A műveltségszerető II. Frigyes annyira megelégelte
a zavaros helyzetet, hogy Szicíliába tette át udvarát, afféle kicsiny mintaállamot igyekezett ott szervezni, s tudósokkal, művészekkel, költó'kkel vette magát körül.
Walter von der Vogelweide a világirodalom mindenben ép
lelkű alkotói közé tartozott. Gazdag érzelemvilág, hatalmas befogadókészség, mindig világos erkölcsi állásfoglalás jellemezték.
A megismert, a megértett, az elfogadott igazsághoz ragaszkodni, a befogadott, a megélt, az érdemesnek tartott érzelmeket
megőrizni: ezek voltak alaptörekvései. Lírájának egyedisége,
eredetisége is kapcsolódik jellemvonásainak s környező világának találkozásához.
Mélyen hitt az isteni gondviselésben és a rá épülő erkölcs
érvényességében. S annak a rendi társadalomnakjogosultságában is, amely- legalább elvben- törvényéül ezt az erkölcsöt vallotta. Felebaráti szeretet és részvét, a lentiek kötelességte]jesítése a felsó'k irányában és a fentiek gondoskodása a lentiekró1,
a tisztázott rendi helyzet és a kölcsönös emberi méltányosság,
a felsóbbség szellemi vezetésének elismerése és a lentiek békéjének jogvédelme: ezek és hasonlók voltak számára az erkölcs
elvi összetevői. Mindezekhez járult mélységes bizalma az isteni
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a korszak
jellemzííi

a kultúra helyzete

egyénisége

erkölcsi alapelvei

csalódások

kulturális háttér

népköltészeti
örökség

vágáns költészet

vándorévek

gondviselés igazgatta természet iránt s a jelenségein érzett tiszta öröm. A belső emberi természet sokszínű jelenségeire is, a
környező világéra is vonatkozott ez. Elóbb az első, az erkölcsi világ érvényesülésében kellett súlyosan csalódnia. Nem istenhite
rendült meg, még csak nem is az egyház küldetésébe vetett bizalma, hanem az egyháziak, a pápa s a világi hatalmasok tisztességbe helyezett hite. Mivel az erkölcsi bomlás a társadalom
minden rétegét elérte, az emberi természet megbízhatóságába
vetett hite is megingott. S ahogy mentek fölötte az évek, a természettel szemben is valami hasonló csalódottságot érzett: ami
még szép volt néhány éve, pár esztendő múltán már csupa romlás, s akit elóbb még barátok vettek körül, hamar magányos lehet. S mert mindezt megírta, s mert ezt írta meg, s nem a költői céh, az átlag minnesangerek szokásos témáit, emelkedett
egyre magasabbra társai fölé. S persze, magától értetődő módon, azért is, mert mindezt hatalmas költői szakértelemmel írta
meg, s megtanulva az öröklött költői eljárásokat, túl is lépett
rajtuk, saját alkotói módokat hozott létre.
Az erős hohenstaufi császárok idején óriási mértékben indult meg a latin s még inkább a francia kultúra fölszívása. De
nem epigon, nem utánzó műveltség jött létre, hanem új: kultúrák találkozásának lehetünk tanúi.
A francia sokkal inkább klasszikus hagyománnyal átjárt
világ volt, mint a német. Az ősi szokások, az ősi művészi örökség, a népi szokások s a népi örökség német földön még sokkal
erősebben élt. A XI. századtól maradtak ránk csodálatos tömörségű, talán szerelmi népdalok, talán népies lovagi dalok. Vannak följegyzések dallal, tánccal, szertartásos szokásokkal telített természeti ünnepekró1. A német lovagi epika is, líra is átitatta ezzel azt, amit külföldró1 tanult. S még egy történeti vonás nagyon fontos itt. Az ún. vágáns költészet (és gondolkodásmeg érzésmód) ez időre széltében-hosszában általános lett. Kolostorokból megugrott szerzetesek, csuhának búcsút mondott
papok, városi tanácsok s nemesi házak világgá kódorgott írástudó alkalmazottai művelték ezt a költészetet, hol latinul, hol
németül. Szabadszájú, kihívó, tiszteletlen volt ez vidámságában
és rosszkedvében, bírálatában és szatírájában egyaránt. S nem
idegen a mindent kétségessé tevő magatartástól. Evés-ivást, szerelmet és mulatságot magasztaló dalaikat, csúfondáros, tömör,
kíméletlen epigrammatikus gúnyverseiket (Spruch a nevük) illő
volt ugyan elutasítani, de ismerte s élvezte ó'k.et a társadalom
minden rétege. E költészet visszhangja a magas epikában is, a
lovagi lírában is bőven kimutatható.
Walter von der Vogelweide nemes volt, bár a lovagi rend
legszegényebb rétegeibó1 származott. De szerencséjére első patrónusai igazán kedvelték a műveltséget, s ő hihetetlenül sokat
tanult fogékony ifjú éveiben. Késóbb kényszerűségbó1 is, a kor
szokásainak megfelelően, kíváncsiságból is bebolyongta az Ész a-
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Vogelweide. Miniatúra a Manesse-kéziratból. XIV. század eleje

ki-tengertó1, a Szajnától a szláv vidékekig az egész birodalmat.
De mindig visszatért szűkebb hazájába, a Duna vidékére. A vágáns költészet művelőit is szívesen meghallgatta, tanult is tő
lük, de életvitelének rendezettségébó1, magatartásának komolyságából, erkölcsiségének méltóságából soha nem engedett. A Hohenstaufok mellett foglalt állást, s hívő kereszténysége ellenére, vagy éppen abból következően, lángoló haraggal ostorozta az
egyháziak túlkapásait, hazug és haszonleső magatartásukat.
Közéleti hatásáról is vannak értesüléseink: egyik telibe találó
indulatos Spruchjáról az ellentáborban azt jegyezték föl, hogy
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többet ártott, mint egy kisebbfajta vesztett csata. Élete utolsó
szakaszán egyre inkább az egyén egyetemes kérdései felé fordult, s legmaradandóbb verseit ekkor alkotta meg.
Magyarországon különösen két versét szokásos ismerni:
A hársfaágak csendes árnyán ... és Ó jaj, hogy eltant minden ...
kezdetűt, talán azért, mert két, fordítónak is kiváló költő tolmácsolta ó1rnt. Az egyiket Babits Mihály, a másikat Radnóti Miklós.
Ez utóbbi a kevésbé ismert, de talán a jelentősebb. Mint értette s tette egyedivé a költészet mesterségét, ez a vers különösen
jól mutatja.

Ó jaj, hogy eltűnt minden ...
párhuzamos
menetű ellentétek

az ifjú és az
öregedlí ember
életérzése

álom és valóság

emlék és élet

koherencia és
nyitottság

egyetemes és
személyes

A vers szerkezete párhuzamos menetű ellentétekre van
fölépítve. Mégpedig egymást fölerősítő ellentétek rendszerére.
A jelentések tekintetében, a jelentést hordozó nyelvi s poétikai
eszközök tekintetében is. Az egymás után sorakozó ellentétes
jelenségek szinte a teljes emberi élet területét bejárják; de úgy,
hogy mire a szöveg összefüggésében, a mondat- és képszerkezetekben elnyerikjelentésüket, az ellentét egyik vagy másik oldalán helyezkednek el. Az egyik oldalon áll az ifjú ember életfolyamata: minden nappal gazdagabb, minden nappal ismerősebb,
minden nappal otthonosabb a világban. A másik oldalon az öregedőé: naponként érzi, mint vesztik számára barátságos, benső
séges, biztató arcukat a világ dolgai, mint lesz köztük magányos,
tétova, idegen. Az emberi gondolkodás, az emberi eszmélkedés
egyik legősibb tárgyát, az álom és valóság kérdését, ellentétét
is szép metaforákban, hatásos képzettársításokban ennek az ellentétnek a láncára fűzi fel. Ezáltal az eltűnt ifjúság egyre szebb,
a meglevő öregség egyre sivárabb lesz. S ha megfigyeljük, jól látjuk, ez az ellentét más ellentétpárként is megfogalmazható: például a lélekben élő emlék és a tapintható valóság ellentétpárjaként; egy vágyott világ és egy adott világ ellentéteként; és így
tovább.
Vagyis a költő következetesen eleget tesz egy alapvető alkotás-lélektani követelménynek: eszméi, eszközei, módszerei
beszédének nagyon is zárt, egybetartozó érzetét sugallják, a koherencia jelenlétét; de úgy, hogy egyben nyitottságot is biztosítanak a műnek: további jelentéssorok és rendszerek kapcsolhatók hozzá;, asszociációs ereje rendkívüli. Erősíti ezt az a tulajdonsága is a versnek, hogy az élet legkülönbözóbb területeiró1
veszi ugyan képzeteit, de mind az emberi élet legalapvetóbb, legelemibb folyamataihoz kapcsolódik. S fokozza az is, hogy ugyanabban a folyamatban terjeszti ki vágyódását és szomorúságát
az egész világra, de egyben gondoskodik arról is, hogy amit elmond, egészen személyes s egyedi panaszként hangozzék el.
Minden ember élete benne foglaltatik, bár csak a magáéról be-
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szél. Mesterfogása a versnek, hogy az ún. idóben, folyamatban
befogadható művészetek, műalkotások egyik különösen fontos
eszközét is fölhasználja, az ismétlést. Ami azonban az első sor
nyitásakor csak figyelemfelhívó sóhaj, kiáltás - a vers végén, eltelve a közben elmondottakkal, egy kimondhatatlan fájdalom
szívszorító tagolatlan gesztusa.
A vers, mint annyi nagy meditációs vers, a gondolat és a
szemlélődés, a gondolat és az eszmélkedés határán áll. Ellentétekbó1 épít egységet. Gondolatszerűen nem fejti ki ó1rnt, bár érzelmileg nagyon is átéli az életnek bennük rejlő szorongatását.

ismétlés, fokozás

meditáció

A hársfaágak csendes árnyán ...
Az olvasók többsége azonban jobban kedveli az egynemű
érzéseket, a könnyen kiegyenlíthető, a könnyen feloldható ellentmondásokat. Kétségtelenül megvan ennek a vágynak is a
szerepe, jogosultsága az életben. S Vogelweide másik, idézett
verse ezt elégíti ki mesterien. A beteljesült szerelem boldog, diadalmas érzése egyszerűvé, egyneművé, örök jelenné varázsolja
a világot. Ha a versnek csak egyetlen mozzanatára figyelünk is,
látjuk, mily tudással dolgozott itt is a költő. A trubadúr, a minnesiinger dalnak egyik kötelező sajátsága volt a hivalkodó, a sejtető titkolódzás. De többnyire a népdal is magában foglalja a titokőrzés és titokoldás kettősségét, csak sokkal gazdagabban, élóbben valósítja meg. Érthető ez: maga az emberi lélek, maga a szerelem természete ilyen: egyszerre vágyik bensőséges intimitásra s világgá kiáltó megnyilatkozásra. A költő ezzel a tudatosított kettősséggel játszik az egész versben. Ez a finom játékosság
a vers legfőbb jellemzője: a csupa gyöngéd csúfolkodás s csupa
fölényes büszkeség. A titkolódzásnak persze megvan a gyakorlati oka is: a költeményben megszólaltatott szerelmes ugyanis
nő. (Az eredetiben ezt a személyes névmások érzékeltetik.)
Walter von der Vogelweide hívő keresztény volt, és jól tudta, egyháza tanai tiltják s bűnnek tekintik a testi szerelmet a
házasságon s gyermekáldás célján kívül. A vers játékos hangjában felismerhető a fiatal, önmagát akaró ember hetyke örök biztonságérzete, öntudata, könnyed fölénye is a különféle tanokkal, dogmákkal szemben. Az életnek szabályok kellenek, de azok
minduntalan elmerevülnek; s ekkor az élet mindig lerázza ó'k.et,
fölébük kerekedik. Kivált míg fölfelé megy, fiatal. Ez a biztonságérzet is benne van, ezt is sugározza ez a dal.
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egynemű érzés:
boldog szerelem

a titkolódzás

hagyomány és
újszerűség

az élet diadala a
szabályok felett

A ferences himnuszköltészet

Assisi Szent
Ferenc

a szolgáló
kereszténység
követői:

a ferencesek

A himnuszéneklés az egyházi szertartás, a liturgia szerves része. Kezdetei a IV. századra nyúlnak vissza: az első nagy himnuszköltő Szent Ambrus, Milánó püspöke (340-397). A himnuszköltészet utolsó nagy virágzása a ferences rendhez kötődik.
Assisi Ferenc (1182-1226) gazdag olasz polgárfiú volt. Gyönyörűségben teltek évei huszonnégy éves koráig. Ekkor azonban .
szakított addigi életével, s visszatérést hirdetett az evangéliumi
szegénységhez. Lemondott minden vagyonáról, a szegények közt
és a szegényekért élt. Nem szakított az egyházzal, de az evangéliumhoz való visszatérés, a szolgáló kereszténység követelése akkor, amikor a pápaság világi hatalma csúcspontján állt, egy új kor
előjele volt. Követői közt mindig akadtak, akik végül eretnekké
váltak. Magyarországon a ferences szerzetesek közül sokan támogatták Dózsa fölkelését, s számosan lettek a reformáció híveivé is.

Naphimnusz

zsoltár átköltése

a természet
szépségének
dicsérete

Hasonlóképpen új kor kezdetét jelenti az irodalomban Assisi Ferenc ún. Naphimnusza, az olasz nyelvű költészet első nagy alkotása. A költemény egy zsoltár úijáköltésének indul, mely a teremtett mindenséget Isten dicsőítésére buzdítja. A költemény
azonban nemcsak fölsorolja (mint a zsoltár), hogy mi minden magasztalja Istent, hanem gyönyörködve ábrázolja a természeti világ
szépségét is, éspedig mint olyat, ami az emberi világgal szerves
egységet alkot. A lovagi líra gyönyörködött így a természet szépségében. Míg azonban a lovagi lírában a természetábrázolás a lovagi eszmények és értékrend kifejezésének szolgálatában állt, itt a
vallási értékrend mélyítését, a vallási érzés bensőségesebbé tételét célozza. Assisi Ferenc számára a természet nem közömbös környezet, még kevésbé siralomvölgy, hanem az emberrel együtt Isten gyönyörű alkotása. A Naphimnusz nem liturgikus célú ének,
nem szertartásra készült. Nyelve sem a himnuszköltészetben és a
liturgiában kötelező latin, hanem az olasz. Assisi Ferenc azonban
nemcsak maga alkotott jelentőset az irodalomban. Követői közt a
nagymúltú latin himnuszköltészetnek több neves művelője is volt.
Megfigyelhető-e

sában?
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valamilyen rend a természeti elemek felsorolá-

Giotto: Szent Ferenc prédikál a madaraknak.
Assisi, Szent Ferenc-felsőtemplom

Assisi Ferenc egyik legnevezetesebb követője Jacopone da, Jacopone da Todi
Todi (kb. 1220-1306), nem csak latinul verselt. Máriát, Jézus
anyját magasztaló költeményeit és a pápa ellen írt elkeseredett
szatíráit olaszul írta. Leghíresebbé egy latin költeménye lett.
Kezdőszavai alapján a Stabat mater -Allt az anya címen ismerStabat mater
jük, Jacopone szerzőségét azonban vitatják. E költemény a fia
keresztje mellett álló Máriáról szól, s az anyai szenvedésnek a

szenvedésben is osztozni akaró, mélységesen emberi ábrázolása.
A költemény mögött már a latin himnuszköltészet hosszú fejlődése áll. Használja az ókori költészetben is ismert stíluseszközöket, az alliterációt G,kemény kardnak kellett" - az eredeti más-
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költői eszközei

verselése
szerkezete

hol alliterál), a metaforát (,,kútja égi szeretetnek ... "), de megjelennek új elemek is. A korai himnuszok időmértékes verselését
a hangsúlyon alapuló verselés váltotta fel, s fokozatosan tért hódított a rím. E himnusz szerzője már - (csakúgy, mint a világi
költészet) gazdag rímjátékot alkalmaz, nemcsak a sorvégeket
csengeti össze, hanem sokszor a sor közepét és végét is (pl. Add,
hogy sírván Krisztus sírján - sebeit szívembe írnám.)
Nem kevésbé kifinomult a költemény felépítése. Teljesen
tárgyszerűen indul: anya és fi.a rajzával. A továbbiakban a kettő képe mind szorosabban kapcsolódik, szinte azonosul. Az eredeti szóhasználata ezt még jobban kiemeli: az anya lelke fiával
együtt-bánkódó. A 3. versszakban azonban újra ez a szó fordul
elő: ki tudna nem együtt-bánkódni? Az anya-fiú kapcsolatba belép az ember, elóbb csak egy pillanatra, majd az 5. versszaktól
kezdve állandóan, hol az egyikhez, hol a másikhoz fordulva, sorsát vállalni akarva azonosul mindkettővel.
Figyeljük meg a költemény nyelvét, stílusát, rímelését! Hasonlítsuk össze1 Szent Ferenc olasz Naphimnuszával! Mi a különbség
oka? (Milyen hagyományokhoz kapcsolódik az egyik, s milyenhez
a másik? Kikhez szól az egyik, s kikhez a másik?)

Notre-Dame-la Grande. Poitiers (Franciaország), XII. század
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A magyar középkor irodalma

Középkori krónikáink említést tesznek koruk magyar nyelvű
epikus költészetéró1, mely a magyarság múltjából merítette tárgyát. Közelebbit erró1 a költészetró1 nem tudunk, de valószínű
az az Arany Jánostól eredő föltevés, hogy középkori latin nyelvű költészeti irodalmunk sok mindent megőrzött ennek a magyar nyelvű epikának az anyagából, sőt az elbeszélések szerkezetét is megtartotta.
A magyar középkori műveltségnek is egyik tényezője tehát az anyanyelvi, bizonyos mértékig még törzsi („barbár") hagyomány volt. Míg azonban tó1ünk nyugatabbra a X-XI. századra ez a „barbár" műveltség összeolvadt a latin egyházi művelt
séggel, Európának e táján ez a folyamat csak ebben az idóben
indult el, a cseheknél valamivel korábban, mint a lengyeleknél
és nálunk. A magyar művelődés ennek folytán lemaradt a nyugatihoz képest. Fejlődése annyiban lett gyorsabb, hogy a már kifejlett feudalizmus műveltségét vette át. Annak, hogy ez a műveltség milyen területeken és milyen széles körben hathatott, a
társadalmi fejlődés üteme szabta meg a mértékét.
A kereszténység fölvételével kialakuló egyházi művelődés
mindenesetre latin nyelvű volt. Bizonyos egyházi tevékenységek, például a prédikáció esetében azonban mihamarabb szükség volt az anyanyelv használatára. Aligha véletlen, hogy a legrégibb nagyobb, összefüggő magyar szöveg, amely írásban ránk
maradt, egy temetési beszéd és a hozzá kapcsolódó ima.

a magyar
ősköltészet

nyomai

műveltség a
középkorban

egyházi irodalom

Halotti beszéd és Könyörgés
(1200 előtt)
A Halotti beszéd és Könyörgés egy valamivel 1200 előtt írt kódexben maradt ránk. A beszéd egy latin eredeti szabad, lendületes, magyaros, a latin szöveg fordulatait önálló leleménnyel
visszaadó átdolgozása. A Könyörgésben szorosabban kellett követni az eredetit, így a szöveg néhol nehézkessé válik.
A Halotti beszéd szövegére Durkó Zsolt írt oratóriumot.
Templomi szertartásokon először nyilván a Nyugaton énekelt himnuszok zengtek, de elóbb-utóbb magyar földön is születtek szépségben a nyugatiak mögött el nem maradó költemé-
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az anyanyelv
térhódítása

himnuszok

legendák

nyek. Megindult ezek mellett a nem közvetlenül a templomi gyakorlathoz kapcsolódó irodalom fejlődése is. A szerzeteseknek
szükségük volt olyan művekre, melyek olvasása lelki épülésükre szolgál, s melynek anyagát prédikációikban is fölhasználhatják. Kiválóan alkalmas volt erre a szentéletű emberek élettörténete. Ezek a történetek, melyek olyan emberekró1 szólnak,
akik révén Isten ereje különösen csodálatos módon nyilatkozik
meg, a legendák (legenda= olvasandó, olvasmány). Magyarországon az egyház magyar szentjeiró1 születtek latin nyelven legendák, így Istvánról (három is), Imréró1, Lászlóról, Margitról,
IV. Béla leányáról, valamint Gellért püspökró1, aki ugyan nem
volt magyar, de itt tevékenykedett és itt lett vértanú.
A XII-XIII. században azonban újabb igények támadtak.
A szerzetesrendek mintájára vallásos nó'k is társaságot alkottak, majd a szerzetesrendek külön apácakolostorokat szerveztek. Ezeknek tagjai nem tudtak latinul, áhítatos olvasmányokra, kegyes énekekre viszont bennük is megvolt az igény. Így indult meg a latin énekek és legendák átdolgozása az anyanyelvre.

Ómagyar Mária-siralom
(1300 körül)

szabad átköltés

az irodalmi ízlés
első jele

szerkesztés

A középkori magyar nyelvű egyházi költészet első fönnmaradt emléke az 1300 körüli idó'kben lejegyzett Ómagyar Máriasiralom. Eredetije egy franciaországi latin himnusz, melyet a
magyar költő teljesen szabadon dolgozott át magyar verssé. Az
eredeti nem kötelező szertartási szöveg, átdolgozója tehát nyilván azért választotta ki, mert tetszett neki: az irodalmi ízlés első
kétségtelen megnyilatkozása irodalmunkban. A költő nem kívülről ábrázolja a szenvedő anyát, hanem azonosul vele. Egyes
szám első személyben szólaltatja meg. Mária szól elóbb magához, majd a fiához, megint magához, majd a halálhoz, azután ismét magához, fiához, magához s a halált hozó kínzókhoz. Ez a
szerkesztés a fordító költő műve, mert az eredeti szerkezete más
(magához, fiához, magához, fiához - magához, kínzókhoz, magához, kínzókhoz). Ahogyan a magyar szerző a fordításban, rímelésben, ütemben az eredeti elvét felismerve, azt önállóan alkalmazta, ugyanúgy járt el a szerkesztésben is. Felismerte az
egész két félre való tagolódását, ezt meg is tartotta, de a félrészeken belül önállóan járt el. Beiktatta például a halál megszólítását, amely az eredetiben nem szerepelt. Így a költemény két
felének egymáshoz való viszonya a magyar változatban másképp alakult.
Figyeljük meg a költeményben a rímek elhelyezését és az alliterációkat!
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Margit-legenda
(1400-as évek eleje)
A legendák közül a Margitról szólót már a XIV. század elején, tehát nem sokkal a latin változat elkészülte után átdolgozták magyarra. A legenda természetesen a szent élet eszményképeként mutatja be Margitot, ehhez hozzátartozik, hogy királyleány létére is mindig a szegényekkel vállal közösséget. De az
eszményítés nem akadályozza abban, hogy Margit életmódjának velejáróit nagyon is valósan ábrázolja, éppúgy, mint a kolostor lakóinak egymás közti torzsalkodásait. Így marad ábrázolása az eszményítés mellett is emberileg érdekes, valószerű.

eszményítés és
valószerűség

Keressünk a középkori kolostor mindennapjait bemutató elemeket a legendából!

A magyar nyelvű irodalom további fejlődése
Az eretnekmozgalmak Európa-szerte a Bibliához való viszszatérést sürgették, s ezért fontosnak tartották a Biblia nemzeti nyelvre való fordítását is. Nálunk huszita hatásra készült az
első fordítás, mely a Bibliának jelentős részét tartalmazza.
AXVI. század első évtizedei a magyar nyelvű kolostori irodalom kései virágzását hozták. Egész sor legendát írnak-másolnak ekkor. Ebbó1 a korból való a középkor egy népszerű műfajának, a haláltáncnak egy szép magyar változata a Példák könyve című kódexbó1. Szintén szabad fordítás. A haláltánc műfaja
többféle, részben kereszténység előtti hiedelembó1 és műfajból
alakult ki a XIII. században, de különösen a XIV. század nagy
pestisjárványai idején terjedt el, mikor a ragály válogatás nélkül szedte áldozatait, s mikor a halál előtti teljes egyenlőség nagyon is nyilvánvalóvá vált. A haláltánc lényege ti. az, hogy a halál utolsó táncra hív mindenkit megkülönböztetés nélkül, legyen
gazdag vagy szegény, hatalmas úr vagy nyomorult földönfutó.
Ennek a műfajnak egy változata az a forma, mikor táncról nincs
szó, hanem a különféle személyek egymás után megszólalnak:
„elmegyek meghalni ... " Ilyen a Példák könyve haláltánca is.

bibliafordítás

a haláltánc

Milyen eddig megismert költői eszközöket találunk benne?

A haláltánc az irodalomban, a zenében és a képzőművészetben egyaránt késóbb is nagyon népszerű volt. H. Holbein a
XVI. században metszetsorozatban ábrázolta, huszonkét évvel
késóbb e sorozat képeihez már Magyarországon írtak kísérő verseket. Liszt Ferenc a XIX. században zenévé, Arany a Hídavatásban balladává formálta, s nemcsak a XV. és XVI. században
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a műfaj utóélete

magyar nyelvű
világi műveltség

vitték a haláltáncot színpadra, Madách Imre is beillesztett egy
ilyen jelenetet Az ember tragédiája londoni színének végére.
A teológiai és egyházjogi irodalomnak is voltak nemzetközileg elismert magyar művelői, ezek azonban tudományos mű
ködésüket jórészt Nyugaton fejtették ki, jeléül annak, hogy a
magasabb színvonalú tudományos munkának itthon még nem
voltak meg a feltételei: az egyetem s a hozzá tartozó városi élet.
Az egyházi műveltség területén a magyar művelődés lényegében mégis behozta elmaradását, mert az egyházi élet fejlettsége sem maradt el az európai átlag mögött. Másképpen állt
a helyzet a világi műveltség terén. A lovagi életforma meglehetős késéssel fejlődött ki, s hatása akkor sem terjedt túl a királyi
udvaron. Az uralkodó osztály műveltségigénye nem volt túlzottan nagy, az udvar pedig egymagában nem tudta pótolni azt a
jóval szélesebb társadalmi alapot, melyen Nyugaton a lovagi mű
veltség fölépült. A Nyugaton elterjedt lovagregények magyarul
is megszólaltak, volt magyar Trója-regény, Nagy Sándor-regény
s talán mások is, ezek átdolgozói azonban ugyancsak az egyházi személyek közül kerültek ki. A magyar nyelvű hősköltészet
mellett ez iránt lehetett is közönségérdeklődés. Nyugatijellegű
lovagi lírának azonban a magyar középkor korai századaiban
semmi nyoma. A szerelmi költészet legkorábbi megfogható emléke már a XV. század legvégéről való. Ez még akkor is elgondolkoztató, ha mint lehetőséggel, számolnunk kell azzal is, hogy
sok szöveg elpusztult.

Dante
(1265-1321)
Dante Alighieri 1265. május 18. és 31. között született Firenzében. Életének legfontosabb eseményeire utal fő művében, amelyet ő Komédiának nevezett, s amelyet az utókor megtisztelő jelzővel Divina Commedia azaz „Isteni színjáték"-ként emleget.
Ezért legjobb, ha magából a szövegbó1 indulunk ki.
Egyik szemelvényünket a Komédia első részének, A pokolnak a
X. énekébó1 vettük. A költő a mintegy ezerháromszáz évvel korábban
élt Vergiliusszal képzeletbeli utazást tesz a pokolban. E szemelvényben
két pokolra jutott halottal beszélget. Egyikük, Farinata degli Uberti
nem sokkal Dante születése előtt halt meg, és a ghibellin párt egyik vezére volt. Azért érdeklődik Dante ősei iránt, hogy megtudja: baráttal
beszél-e vagy ellenséggel. Amidőn Dante megnevezi őseit, Farinata
azonnal tudja, hogy a vele szemben álló guelfpárt vezetőinek leszármazottjával beszél. Ezért mondja büszkén, hogy ő kétszer is megverte a
guelfeket. A német-római császár és a pápa, e két középkori nagyhatalom küzdelmében a ghibellinek az eló'bbi, a guelfek az utóbbi oldalán
vettek részt. Firenze már Dante születése előtt az ő tusakodásuk színtere volt, s az ő harcuk Dante életét közvetlenül befolyásolta. Farinatát végül is a város guelf vezetői száműzték. A pokolbéli jelenetben a
halott Farinata megjósolja, hogy Dantéra is száműzetés vár. A pokolban elbeszélt történet 1300-ban játszódik. 1302-ben valóban száműzik
Dantét szülővárosából. Mivel A pokol keletkezésének ideje ennél jóval
későbbre tehető, a jóslatról már úgy írt Dante, mint amely beteljesült.
Ezért fájdalmas számára a találkozás Farinatával.
A guelfek és ghibellinek pártharca mellett még egy döntő élmény
hatott Dante egész életére. Kilencéves korában megpillantott Firenze
közelében egy nyolcesztendős kislányt. Kamaszkorában megismerkedett az udvari szerelem költészetével, amelyet Dél-Franciaországban
ma is beszélt provanszál nyelven író trubadúrok és az északibb, francia nyelvű trouvere-ek igen magas szinten műveltek. Mivel e költők általában elérhetetlenül távoli, megközelíthetetlen hölgyeket szerepeltettek verseikben, az ifjú Dante is ennek a középkori kultusznak megfelelően alakította a maga szerelmét: a kilencéves korában megpillantott
lányt elnevezte Beatricének, és versekben ünnepelte a szépségét. Egy
vonatkozásban eltért elődeitől: bár mind a provanszál, mind a francia
nyelvet választhatta volna, a legszűkebb hazájában, Toscanában beszélt tájszólás mellett döntött. Döntésében fó1eg idősebb barátja, Guido Cavalcanti befolyásolta, ki már jelentékeny kezdeményezést tett annak érdekében, hogy a toszkán nyelvjárást a költőiség szintjére emelje.
Dante ehhez a törekvéshez kapcsolódott, s így hozzájárult az olasz irodalmi nyelv kialakulásához. Cavalcanti nevével pedig visszaérkeztünk
a szövegrészhez, amelybó1 kiindultunk. Farinata és Dante párbeszédét
ugyanis Cavalcanti apja szakítja félbe, s költő fia iránt érdeklődik. Újabb
fájdalmas találkozás Dante számára. Az idősb Cavalcanti ugyanis azért
jutott a pokolra, mert nem hitt a túlvilágban. Fiának rendkívüli tehetségével Dante tisztában van, sőt közeli barátjaként tartja számon a költőt, de jól tudja, hogy Guido Cavalcanti apjához hasonlóan hitetlen. A
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A pokol X. ének

pártharcok
Firenzében

Beatrice
költői

minták

költészet toszkán
nyelvjárásban

Cavalcanti
szerepe

Új élet: vers és
próza, életrajz és
látomás
száműzetés

hivő Dante nehezen tudja elviselni a gondolatot, hogy barátjára is örök
kárhozat vár.
Hogyan lett a középkori szerelem költőjébó1 a Komédia szerzője?
Alighanem megrázó élmények súlya alatt. 1289-ben fegyverrel harcolt
a ghibellinek ellen, a következő évben - 24 éves korában - meghalt a
távolról csodált Beatrice. Talán a feledés vágya is hozzájárult, hogy Dante hamarosan belépett Assisi Szent Ferenc világiak számára alapított
rendjébe. Ugyanúgy a betegápoló ferences rend alapítójának, az emberi kiszolgáltatottság iránti részvét hirdetőjének a tanait tette magáévá, mint legnagyobb festő kortársa, Giotto.
Dante életét mindvégig a firenzei polgárháború és Beatrice emléke határozta meg. Megnősült és gyerekei is születtek, de első jelentős
műve, az Új élet visszaemlékezés Beatricére, versben és prózában, életrajzi és látomásos formában. Ebben a művében jelenti be azt a szándékát, hogy nagyobb költői vállalkozásba fog. Addig azonban nagy megrázkódtatás érte. 1302-ben saját pártja száműzte Firenzéből. Azzal vádolták, hogy az ellenpárttal rokonszenvezett. Tény, hogy ekkoriban
Dante már attól félt, hogy a guelfek túlságosan kiszolgáltatják Firenzét a pápai hatalomnak.
A száműzetés vándorlásra kényszerítette Dantét. 1304 Veronában, majd Bolognában, 1306 Lunigianában, 1309 Párizsban találta.
Közben egyre készült nagy mű írására. A köznyelvi ékesszólásról címmel poétikai művet, A monarchiáról címmel politikai értekezést készített - mindkettőt latinul. A német-római császárság mellett agitált,
mert az európai egység és a béke biztosítékát látta benne. VII. Henrik
császárba vetette bizalmát, de ő 1313-ban meghalt. Ekkor Dante megértette, hogy száműzetésének már nem lesz vége. Először állítólag kolostorba vonult. Annyi biztos, hogy e végső reményvesztettség késztette a Komédia megalkotására. Luccába, majd Ravennába költözött. Ez
utóbbi városban halt meg, 1321. szeptember 13-ról 14-re virradó éjen.
Fő művét nem sokkal korábban fejezhette be.

Isteni színjáték
egyetemes alkotás

műfaji

szintézis

a középkor
kultúrájának és
filozófiájának
összefoglalása

Legjobb magyar fordítója, Babits Mihály, Az európai irodalom történetében„a világirodalom legnagyobb költeményének"
nevezte Dante Komédiáját. Nehéz lenne cáfolni ezt az állítást.
Annyi bizonyos, hogy az európai hagyományban nincs még egy
ilyen egyetemes igényű alkotás. Egyszerre az emberiség egészéró1 szóló epika, egy lírai én belső történetének kifejezése és drámaijelenetek nagy kompozíciója. Kivételes jelentőségét, az európai irodalomban elfoglalt központi szerepét kétségkívül nemcsak Dante egyéni tehetségére, hanem a költő sajátos történeti
helyzetére is visszavezethetjük. Dante kultúrája nem egy ország
vagy nép hagyományát jelentette. Bár olaszul írt, az általa megteremtett nyelv még rendkívül szoros kapcsolatban állt a latinnal, amely az ő korában még Európa nagy részén élő nemzetközi nyelv volt. A latin mellett föként három nyelven: provanszálul, franciául és olaszul írtak nagy verseket, Dante pedig e négy
nyelvet úgyszólván egyaránt jól ismerte. A Dante által olvasott
és a Komédia világképét befolyásoló filozófusok- az olasz Aqui-
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Domenico da Michelino (1407-1491): Dante az Isteni színjátékkal. 1465.
Freskórészlet a firenzei dómból
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A pokol !. ének

allegória

közös keresztény
képzetkör

jelképes számok
a szerkezet
versforma: tercina

az énekek egyedi
szerkezete

a hangnemek
válogatása

nói Szent Tamás, a német Albertus, a francia Abélard és a skót
Hugh, illetve Richard of Saint Victor - mind latinul írtak. S()t a
Komédia stílusának legjellemzóbb sajátosságát: az allegóriát is
Európa-szerte használták.
Az allegória mibenlétét könnyen megérthetjük, ha elolvassuk a Komédia legelejét, amely arról szól, hogy 1300 nagycsütörtökén Dante letéved az igaz útról, „nagy sötétlő erdőbe" jut,
ahol párduc, oroszlán és nőstényfarkas állja útját. Ez a három
vadállat konkrét, látható képként jelenik meg a költeményben,
de mindegyikük elvont fogalom helyett áll: a párduc a testi örömök utáni sóvárgást, ~z oroszlán a gőgöt és a belőle származó erőszakot, a nőstényfarkas a kapzsiságot helyettesíti. Az elvont fogalmat helyettesítő konkrét képet nevezzük allegóriának.
A konkrét kép mögött álló elvont fogalmat vagy a költemény egészének az összefüggései alapján lehet kikövetkeztetni, vagy a
költő által felhasznált hagyomány alapján azonosíthatjuk.
A Komédia nemzetközi jellegét kétségkívül az is el6segítette, hogy Dante abból a keresztény képzetkörből merített,
amely a XIV. század elején Európa közös kultúrájához tartozott. Sőt Dante művének egyetemes igényét még azzal is érvényre juttatta, hogy a középkorban különösen dívó szokásnak
megfelelően a minden nyelvnél kiterjedtebben használt jelrendszerhez: a számokhoz fordult a szerkezet létrehozásakor.
Az Atya-Fiú-Szentlélek együttesét allegorizáló hármas szám
a Komédia felépítésének alapja: a műA pokol, A tisztítótűz (purgatórium) és A paradicsom nevű részekre tagolódik, mindegyikük 33 énekbó1 áll. A versforma is ún. tercina, azaz háromsoros szakaszolást követ. Az első rímet leszámítva, minden rím
is hármas, hiszen ababcbcdc stb. a rímképlet. A tercinák egymásba fonódása a rendkívüli folytonosság hatását kelti az olvasóban.
Azt mondottuk: Dante Komédiája enciklopédikus igényű.
Nemcsak epika, líra és dráma ötvözése bizonyítja ezt, hanem az
is, hogy az egyes énekek egyedi szerkezetűek. Vegyük példának
A pokol két részletét! A XVI. énekben Odüsszeusz sorsát folyamatos elbeszélés formájában ismerjük meg, a X. énekben Farinata és az idősb Calvalcanti alakját villanásszerűen. Mi indokolja
e különbséget? A költői én magatartása. Odüsszeusz id6ben távol esik Dantétól, a görög hajós történetét részvéttel, de viszonylag szenvtelenül hallgatja végig. A ghibellin Farinata és a hitetlen Cavalcanti sorsa viszont érintkezik a sajátjáéval. A költői én
zaklatott lelkiállapotát részint a jelenet szaggatottsága, részint
a hangnemváltás fejezi ki. Vergilius dorgálása (Fordulj meg: mit
csinálsz?) és Farinata kérdése (Kik voltak őseid?) tömör szűkszavúságával közel áll az élóbeszédhez, az idősb Cavalcanti és Dante párbeszéde viszont a magasztos stílusra jellemző körülírásokat tartalmaz: a dolgokat ó'k nem nevezik néven, egyikük pokol helyett „e vak tömlöc-éj"-ró1 beszél, másikuk Vergilius nevé-
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Illusztráció az Isteni színjátékhoz. XV. század
A képen Dant_e a menny köreiben őt végigvezető Beatricével látható. Útja
során olyan mennyországgal ismerkedik meg, amelyben a csillagászati és
vallási jellegzetességek egyaránt megtalálhatók.

nek említése helyett így utal a latin költőre: „ez [.. .], ki iránt
Gidód / tán megvetés volt, amit szívében rejtett". Dante az antik
költészettanon nevelkedett, és jól tudta, hogy az ókori görög-latin szerzóK. tiltották a hangnemek keverését. A fennköltnek és a
triviálisnak a váltogatása annál gyakoribb volt a középkori költészetben. Dantét a középkori költészet szelleme vezette, amidőn
tudatosan törekedett arra, hogy a banálist is magában foglalja az
általa létrehozott stílusszintézis. Nemcsak az tanúsítja e szándékát, hogy A pokolban gyakran találkozunk a visszatetsző, sőt undorító látvány megjelenítésével, hanem az is, hogy az önmagában
vulgáris nyelvi fordulatok még A paradicsom 'fennkölt nyelvét is
meg-megszakítják-egyetlen példaként az„akinek viszket, az csak
hadd vakarja!" sort említjük a XVII. énekbó1.
Dante egyik korai értelmezője szerint maga a Komédia elnevezés is a hangnemek keverésére utal. Maga a költő egy levelében egyszerűbb magyarázattal szolgált: azért folyamodott ehhez a címhez, mert költeménye a komédia szerkezetét mutatja:
boldogtalansággal kezdődik és boldogsággal végződik. Mert bármennyire átfogó is a költemény, múltat és jelent, fennköltet és
alantast, történelmet és legendát, tragikust és komikust, antik
mitológiát, allegorikus megszemélyesítéseket, angyalokat,
szenteket magában foglaló, a felépítés egészét a keresztény erkölcstan szabja meg.
A költemény a halottak állapotáról, a túlvilágról szól.
A pokol, a tisztítótűz és a paradicsom lelkiállapotok. A pokol magasabb vagy mélyebb körébe rossz akarattal elkövetett gonosztett súlyossága szerint helyeztetik az ember, a rossz hátsó gondolattal rendelkezóK. a purgatóriumban szenvedés által megszabadulhatnak kivitelezetlen sötét indítékaiktól, a paradicsomba
a hit, az lstenró1 alkotott kép erőssége alapján kerülhet valaki.
Dante a halál utáni állapotot kívánta ábrázolni. A keresz-
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tudatos
stílusszintézis

a „komédia" cím
magyarázata

keresztény
erkölcstan

a halál utáni
állapot ábrázolása

egyéniség és
túlvilági sors

részvét

tény világkép szerint a halálkor a lélek különválik a testtó1. Dante a léleknek ezutáni életét jeleníti meg. A lelket azonban önmagában nem tudja ábrázolni. Fantomtesttel ruházza fel, hogy
láthatóvá váljék, szenvedni és beszélni tudjon. A holtakat az
éló1dó1 a Komédiában az különíti el, hogy a holtak csak a múltat és a jövőt ismerik. Ez indokolja, hogy Dantétól mindegyik a
jelent tudakolja. A halottak idóben változatlanok, térbeli mozgásképességük igen korlátozott. A pokol, a tisztítótűz, a paradicsom háromféle sorsot jelent a halottak számára, de mindegyikük másként fogadja sorsát. Farinata lenézi a szenvedését, nem
vesz tudomást róla, az idősebb Cavalcanti siratja, amit elvesztett. A pokolban mindenkinek a személyisége felfokozott formában jut kifejezésre. Dante abban látja az elkárhozás, az isteni
ítélet lényegét, hogy az ember saját egyéniségébe mint börtönbe van bezárva. Az üdvözülésnek, a paradicsomi létnek viszont
éppen az a lényege, hogy az ember megszabadul saját korlátaitól, személyiségének lehetőségei kitágulnak, képessé válik arra,
amire sosem volt képes.
Dantétól vett szemelvényeinket mind A pokolból választottuk. Semmiképpen nem jelenti ez, hogy ez a Komédia legszebb része. Választásunkat csak az indokolta, hogy a Komédiának ez a viszonylag legkönnyebben megközelíthető harmada. Dante igen bonyolult költő. A vele először ismerkedő számára az a részvét a legkönnyebben érthető, amellyel a költői én nemes lelkek sorsának kilátástalanságát szemléli.
A szemelvények alapján válaszoljunk az alábbi kérdésekre:
A III. ének a Pokol Kapujának feliratával kezdődik. Hogyan mutatkozik meg a középkori világszemlélet Isten tulajdonságainak
felsorolásában?
bűnöseit mutatja be. A megszólított szerelmespár történetének valóságos alapja van: Francesca da Rimini Ravennában született. Paolo a férjének, Gianciattónak volt
a testvére. A férj meglepte és megölte őket. Milyen az elbeszélő
viszonya az elbeszélt történethez? Igazoljuk véleményünket olyan
szövegrészekkel, amelyek érzelmeit, magatartását fejezik ki! Milyen szövegrészek érzékeltetik a szerelem boldogító és pusztító
erejét?

Az V. ének a szerelem

Milyen az ének hangneme?
A Xl. ének a pokol beosztását ismerteti. Vergilius közvetítésével
a keresztény erkölcstan elveivel is megismerkedünk. Melyek a
legsúlyosabb bűnök? Szerepelnek-e itt olyan vétségek, melyeket
a mi, mai erkölcsi felfogásunk enyhébben vagy egyáltalán nem
ítél el?
Mi az oka az erkölcsi követelmények változásának? Vannak-e állandó erkölcsi értékek?
A XXVI. ének a rossz tanácsadók, cselvetoíc bűnhődését ábrázolja. Itt ég, bolyongó láng formájában Odüsszeusz (Ulysses) is. Milyen csalás juttatta ide?
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Dante nem bűne történetét mondatja el vele. Miért nem? A költő szerint milyen törekvés vezette Odüsszeuszt utolsó utazására?
Pozitív vagy negatív tulajdonságnak tekinti-e Dante a tudásvágyat? Bizonyítsuk állításunkat a szöveggel!

A tisztítótűzben már nem a tragikum áll a központban, a
Komédiának ez a legfilozofikusabb, a legjobb értelemben vett didaktikus harmada. A purgatórium végéig Vergilius kísérte el a
költőt túlvilági útjára. A harmincadik énekben Beatrice veszi át
az ő szerepét:

a purgatórium
és a paradicsom

„fehér fátyol fólött, olajfüzérből
font dfsszel egy hölgy tűnt fól, zöld köpenyben,
ruhája volt piros szövet tüzéből."
Beatrice Dantét a paradicsomba, a vágyak teljes megvalósulásának világába vezeti. A tisztítótűz világát a fogalmak nyelvén fejezte ki Dante, a paradicsomi állapotot rendkívüli képgazdagsággal érzékelteti. Ime két rövid idézet e képgazdagság szemléltetésére, az első magának a költői énnek a monológjából, a
második Clairvaux-i Szent Bernát (1090-1153) szavaiból.

képgazdagság

„S miként a lombok, hogyha könnyű szélnek
jöttére meghajolnak, majd kinyúlva
otthonos magasukba visszatérnek:
úgy lelkem, előbb kábulatba fúlva
szavára, majd a kérdésekre-gerjedt
vágy adott néki biztonságot újra."
„Hallgatsz, mert elönt a kétség iszapja;
de én megoldom láncaid kötését,
mellyel bilincsel elméd gondolatja."
Mint minden igazán nagy mű, Dante Komédiája is egyszerre összefoglalás és új kezdeményezés. Összegzi az egész középkor világképét, de nemzeti nyelven. Eszmerendszere keresztény,
de az antik kultúrát is felidézi, s ezáltal eló'készíti a reneszánszot.
Hogyan indokolható meg Dante Komédiájának összeurópai jellege?
Mennyiben középkori költő Dante?
Miben mutat előre Dante költészete a reneszánsz felé?
Elképzelhető-e

tragikum Dante keresztény világképében?

Jellemezzük Dante szerelemfelfogását (Paolo és Francesca,
Beatrice)! Vessük össze azzal, amit a trubadúrokról tanultunk!
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jelentősége

Villon
(1431-?)

rendezetlen
viszonyok

életvitele

A középkor legnagyobb francia költője, Francois Villon 1431-ben született Párizsban. Korán özvegységre jutott anyja Guillaume de Villon [e.
gijom dö viijon] kanonokra bízta a fiát, aki kegyeletb61 felvette nevel6jének vezetéknevét. A kanonok segítségével iratkozott be szül6városa
egyetemére, ahol 1449-ben végezte be tanulmányait, 1452-ben pedig
magasabb fokozatot kapott.
Villon fiatalkorában Párizs angol uralom alatt élt. Éhínség és járvány pusztított a városban. 1453-ban véget ért ugyan a százéves háború, és megszűnt az angol megszállás, de a viszonyok nagyon rendezetlenek voltak. Önkényeskedés és anarchia jellemezte az országot. A diákok szembeszálltak a tekintéllyel, de egymás között is verekedtek. Egy
ízben Villont megtámadta egy társa, s ő védekezés közben megsebezte
ellenfelét. A seb két nap múlva halált okozott. Máskor Villon társaival
lopásban vett részt, majd a felelősségre vonás elfil vidékre menekült.
Eltávozása előtt írta A Kis Testamentum (1456) című művét.

A Kis
Testamentum

A Kis Testamentum litániaszerű szöveg, stílusgyakorlat.
Negyven nyolcsoros szakaszból áll, mindegyik sor nyolc szótagú. Ezek a nyolcasok még egyhangúak. A vers beszél()je fiktív
adományokat testál ismerőseinek - borbélyát levágott hajával,
a vargát régi cipőjével ajándékozza meg. A mű egészében még a
könnyed komikum uralkodó.

a blois-i kölWi
verseny

Vidéken jártában Villon Blois-ban [e. bloá] is megfordult,
ahol Charles d'Orléans (e. sári d'orléan; 1394-1465) vendégül látta. Charles d'Orléans a királyi ház tagjaként huszonöt éves angliai száműzetés után tért vissza Angliából, s mind franciául, mind
angolul elsőrendű lírikus volt. Allegorikus versei nagy hatást tettek Villonra. Charles d'Orléans költői versenyre hívta ki Villont.
Ekkor írt, Ballada a blois-i költő-versenyre (Szabó Lőrinc fordításában: Ellentétek) című költeményén az idősebb kortárs hatása érződik annyiban, hogy az emberi lét legáltalánosabb értelemben vett lényegére kérdez rá. De Villon eredetiségét mutatja,
amennyiben paradoxonszerű szembeállítások sorából áll:

az emberi lét
kérdései

„Patak partján halok meg szomjúságban,
fogam vacog és tűz ég testemen,
ennen hazámban ténfergek hazátlan,
didergek a parázsnál esztelen,
palástba s mint a pondró, meztelen,
semmit várok, nevetek s hull a könnyem,
reménytelenség a remény előttem,
üröm sunyít rám az öröm megöl.
Erős vagyok, de gyönge és erőtlen,
engem mindenki megölel és megöl."

paradoxonok sora

(Kosztolányi Dezső fordítása)
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Értelmezzük a költeménynek ezt a sorát:
„ennen hazámban ténfergek hazátlan"
Szabó Lőrinc így fordította:
„hazám földjén is száműzött vagyok"
Van-e különbség a két változatban a jelentés szempontjából?
Válasszunk ki néhány olyan szembeállítást, amelyek a beszélő
helyzetét jellemzik, s keressünk olyanokat, amelyek személyisé. gének ellentmondásait mutatják!
A költemény balladafonnában íródott. A ballada provanszál eredetű szó, olyan verset jelent, amely három 8-12 soros
versszakból és egy 4-6 soros ajánlásból áll. A hosszabb szakaszokat refrén zárja. Eredetileg táncdal volt, s a dalszerűség jellemző maradt az írott versre is. (A balladaforma nem tévesztendő össze tehát a ballada műfajjal!)

a balladafonna

A Nagy Testamentum
(1461)
Vidéki kóborlásai további szakaszán, 1460-ban Meungsur-Loire-ban [e. mengszörloár] Villont börtönbe zárták - nem
tudjuk, miért. 1461-ben királyi amnesztia révén szabadult.
Ugyanebben az évben írta fő művét, A Nagy Testamentumot. Ez
a szöveg a betéteket nem számolva százhetvenhárom nyolcsoros szakaszból áll. A nyolc szótagú sorokból álló szakaszok itt is
- mint A Kis Testámentumban - a testáló adományait nevezik
meg, tehát felsorolásszerűek. A nyolcasokat kötött formájú betétek- tizenöt ballada, egy "panasz",
egy rondó, egy "tanítás", egy dal és
egy sírfelirat - szakítják meg. A szöveg azonban szerves egészet képez.
A műbó1 vett szemelvényeink csupán kiszakított részletek.
A Nagy Testamentum egészében az ellentét a fő szervezőerő, mindenekelőtt a kicsapongás és a vallási áhítat, az öröm és a fájdalom ellentéte. A Kis Testamentum még olyan
elutazáskor készült, amely epizód
volt a költő életében, A Nagy Testamentum már az élet végén készített
számvetés. Az élet útjának állomásait azoknak az arcképe jelenti, akikhez személyes kapcsolat fűzte a költőt. A jellemképek többsége szatirikus vagy groteszk. Villon felnagyítja
az emberi szenvedélyeket: a szerelFranfois Villon. Fametszet
a Nagy Testamentum
met, a gyűlöletet, a kegyetlenséget, a
első' kiadásából. 1489
gyengédséget. E felnagyítást a halál
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szerkezete

a szervezőerő: az
ellentét

felnagyított
szenvedélyek

világképe

a mulandóság
balladái
Ballada tant idők
szép asszonyairól

gondolata teszi indokolttá, melynek árnyéka az egész szövegre
kiterjed.
A Nagy Testqmentum megértéséhez figyelembe kell vennünk a költemény világképének két alapvető sajátosságát: Villon
bűnösnek érzi magát és hisz a megváltásban. Mélyen hívőkeresztény - ami XV. századi költőnél szinte természetes. Mivel tisztában van vele, hogy el kell hagynia ezt a világot, végrendeletet készít. Nehéz a lelkiismerete és iróniával szemléli önmagát. Nem
képmutató - nem akar jobb színben feltűnni, mint amilyen.
Műve elején kétszeresen is átmenetinek ábrázolja élete
eseményeit: egyrészt a földi létet a túlvilághoz képest előjáték
nak tekinti, másrészt e földi világban mindennek gyors mulandóságát állítja. Saját életére önmegszólítással tekint vissza. Ezt
a mulandóságról folytatott belső párbeszédet három ballada követi. Közülük a Ballada tűnt idők szép asszonyairól a leghíresebb, amelyben közmondás a refrén:
„Mondjátok, hol van, hova lett
Flóra, a szép nő, Róma fénye?
Archipiada hol lehet
S Thais, vele egy anya vére?
Hol a tapsra, szóra, zenére
Tó fólött ébredő Echó
Emberfólötti tünde lénye?
No de hol van a tavalyi hó?"
(Szabó Lőrinc fordítása)

A szép
fegyverkovácsné
panasza
egyéni panasz,
közös sors

A mulandóság balladáit csak néhány átvezető szakasz választja el A szép fegyverkovácsné panaszától és balladájától.
A "szép fegyverkovácsné" 1415 körül híres szépség volt Párizsban,
de 1462-re már szánnivaló öregasszonnyá lett. A szóban forgó két
betétben ő beszél első személyben. Visszaemlékezik fiatalságára,
midőn az élet teljességét, emberi értékek széles körét mondhatta
magáénak. Szomorú kiüresedésének tudata arra készteti, hogy az
öngyilkosság gondolatával foglalkozzék. Egyedül az ad vigaszt a
számára, hogy nyomorúsága nem egyedi, hanem közös sors. Panasza végén ezért egyes számból átvált többesbe:
„Így siratjuk a régi jó
Időket, szegény, vén banyák,
Kuporogva, egy-egy rongycsomó
A gyatra tűznél, mit a fák
Kérge s a rőzse ingyen ád ...
Kora tűz korán ellobog Szépek voltunk és ostobák!
Ez a sorsotok, asszonyok!"
(Szabó Lőrinc fordítása)
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A:z. öregasszonyok külsejének ábrázolásakor Villon arra
utal, hogy az öregkor mintegy átmenetet képez élet és halál
között. Szerinte a legmagasabb költészetnek a halállal kell foglalkoznia. Aki meghal, annak joga van mindent elmondani ez A Nagy Testamentum LXXI. szakaszának alapjelentése.
A költemény értékekben szegény világot mutat be. A lírai
én állítása szerint egy gyönyörre ezer fájdalom következik. A:z.
ember körforgásszerű lét kiszolgáltatottja. A hol ironikus, hol
tragikus hangnem csak néhány betétben törik meg: Közülük
legismertebb a testáló anyjának első személyű könyörgése, a
Ballada, melyet a költő készített, anyja kérésére, hogy imádhatná a Szent Szűzet. A:z. első három versszak belső monológ,
az ajánlás közvetlen fohász a ballada címzettjéhez, Szűz Máriához. A:z. ajánlásban Villon korának egyik kedvelt retorikai
alakzatához, az akrosztikonhoz folyamodik- mellyel majd Balassi költészetében is találkozunk. A:z. akrosztikon névrejtés.
A verssorok első betűjét összeolvasva valamilyen tulajdonnevet kapunk - ezúttal Villonét.
A csavargó élet felidézése okozza, hogy A Nagy Testamentumban sok az életképi elem. A vastag Margot balladájában pl.
azt a bordélyházat eleveníti meg, ahol a költő a vers címszereplőjével élt.
Aj6 tanítás balladája a rossz életűeknek tanító költemény.
Nagyon leegyszerűsítve így fogalmazhatjuk át a benne kifejezett figyelmeztetést: amíg pórul nem jársz, minden pénzed elvered, borra és leányra. A három versszak áradó felsorolással
győz meg erró1, s az ajánlás fenyegetést is tartalmazó összefoglalás.

értékekben
szegény világ

Ballada, melyet a
költő készített ...

akrosztikon

életképi elemek

Ajó tanítás
balladája

Milyen látszólagos és valódi ellentétek találhatók a felsorolásban?
Milyen életformákra, foglalkozásokra találunk utalást a versben?
Melyik versszakból következtethetünk arra, hogy Villon a "tanítást" önmagához is intézi?

Villon szükségszerűnek látja, hogy az ember minduntalan visszaesik a bűnbe. Mivel minden embert természeténél
fogva képesnek tart a bűnre, a szánalmat véli a legfóbb emberi értéknek és a könyörületben keresi a feloldozást. Ezért áll
A könyörület balladája közvetlenül A Nagy Testamentum Zár6balladája előtt.
A Zár6ballada groteszk hangvételű. A vers beszélője elkülöníti magát a szegény Villontól, kétféleképpen is: egyes
szám harmadik személyben, megjelenített alakként, s múlt
idóben, mint fiktív halottat ábrázolja. A halállal való játék félelmet kelt.
Mi az oka, hogy a vers mégis hátborzongatóan mulatságos?
Hogyan oldja fel az ajánlás hangulatilag a verset?
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legfőbb érték: a
könyörület

Záróballada

Sirfelirat

ihletett látnok és
míves költő

Fő művének megalkotása után, 1462-ben Villon visszatért Párizsba. Rövid ideig lopásért börtönbe csukták, de bírságát megfizetvén, kiszabadult. Ugyanezen év végén ismét verekedésbe keveredett. Ezúttal felakasztásra ítélték. Ekkor írt
Sírfelirata ismét könyörületre hív. A könyörgés ballada formában készült. Három versszaka az emberekhez, a túlélóKhöz
szól. A:z. akasztott emberek szörnyű látványának pontos leírásával indítva részvétre a megszólítottakat, a refrénben újra
meg újra arra kéri ó1rnt, imádkozzanak érte. A beszélő nem evilági kegyelemért esedezik. A bűntudat s a pokoltól való félelem indítja kérésre, ezért az ajánlásban már közvetlenül Jézushoz fordul megváltásért. Végig többes szám első személyben szól: nemcsak magáért, társaiért is könyörög. Ez a többes
szám azonban azt is jelzi, hogy saját fenyegetettségét általános
emberi léthelyzetként értelmezi.
Ezt a költeményét tartják Villon utolsó fennmaradt alkotásának. További életsorsáról csak annyit lehet tudni, hogy
1463-ban a halálos ítéletet - nyilvánvalóan befolyásos szemé~
lyek közbenjárására - megsemmisítették, de tíz évre el kellett
hagynia a várost. Mi történt ezután vele - erre nézve nem maradt fenn adat. Eltűnését a XIX. században jelképesen értelmezték - élete egészében az "elátkozott költó"' sorsának példázatává vált. A romantikusok az önmaga egyéniségét körömszakadtáig védő, ihletett látnok őstípusának tekintették, holott legalább
annyira tekinthető nagytudású mívesnek, ki utolsóként összegezte a középkori líra vívmányait.

Keressünk allegóriát a Villon költészetébó1 vett szemelvényekben!
Keressünk példát a felsorolás alkalmazására!
Figyeljük meg a rímképletet Villon balladáiban!
Van-e Villon balladáinak köze. Arany balladáihoz?

Összefoglaló kérdések
és feladatok
Milyen műfajok alakultak ki a középkori egyházi műveltség keretei'között?
Soroljuk fel a megismert magyar középkori alkotásokat!
Milyen művészi értékei vannak első fennmaradt himnuszunknak?
Mivel bizonyíthatjuk, hogy Dante Komédiája egyetemes alkotás?
Jellemezzük a középkori ember világképének legfontosabb sajátosságait!
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Miért tekinthető a Komédia a középkori gondolkodásmód összefoglalásának?
Milyen vonásai mutatnak a reneszánsz irányába?
Mit nevezünk tercinának?
Mi az allegória?
Bizonyítsuk, hogy Villon nemcsak "elátkozott költó"", hanem nagytudású míves is, a középkori líra vívmányainak összegezője!
Mi jellemzi a balladaformát?

***
Villon anyja számára írott imádságában olvashatók az alábbi sorok:

Én csak szegény kis vénasszony vagyok,
oly együgyű, a betűhöz nem értek,
de templomunkban festve látom ott
a mennyet, ahol hárfákon zenélnek,
s a poklot, ahol kárhozottak égnek:
ez elborzaszt, az boldogít, ha nézem ...
(Mészöly Dezső fordítása)
Mi volt a középkori festmények funkciója? Soroljunk fel ismert
alkotásokat!
Milyen stílusban épültek a templomok a kereszténység első századában? A XII. században? Villon korában?
Forrásmunkaként ismét használhatjuk Gombrich már említett
művét! (A művészetek története. 117-157.)

Európa egyik legrégibb keresztboltozata a durhami (Anglia) katedrális
szentélyében. XI-XIII. század
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Szöveggyűjteményünk tartalmaz szemelvényeket a Carmina Burana című középkori versgyűjteményből. A vágánsoknak, goliardoknak nevezett vándordiák-költők írták a himnuszok ritmusában, versformáiban és dallamára ezeket a vidám, sokszor szent
témákat profanizáló verseket.
Olvassuk el a szemelvényeket!

Carl Orff(1895-), német zeneszerző a középkori dallamvilág felhasználásával modern zenei kompozíciót alkotott a Carmina Burana szövegére. Hallgassuk meg!
A középkori egyház hivatalos zenéje a gregorián ének volt. Nevét
onnan kapta, hogy I. Gergely (Gregorius) pápa (590-640) utasítására összegyűjtötték a szertartások és kolostori áhítatosságok
alkalmával énekelt dallamokat. Kialakítottak egy írásmódot is a
dallamok lejegyzésére. Ezért lehetőség volt arra, hogy az írásjeleket megfejtve mai kórusok is megszólaltassák az egyszólamú,
hangszeres kíséret nélküli gregorián énekeket.
A zene iránt érdeklődök a középkori zenéró1 bővebben tájékozódhatnak Szabolcsi Bence: A zene története című könyvéből.
Hallgassunk magyar gregorián dallamokat!

A reneszánsz

A reneszánsz kibontakozása
Keletkezésük alapján az irodalmi művek időrendbe sorolhatók.

A:z. irodalom története elképzelhetetlen e nélkül az időrend nélkül, de nem azonos vele. A már fennálló és a még nem létező
ugyanis állandó kölcsönhatásban van egymással. Minden egyes
szöveg átmenetet képez, árnyalatot olyan fejlődésben, amely
csak hosszabb időszakasz elejét és végét összehasonlítva válik
érzékelhetővé. A XII-XIII. század fordulóján élt Walter von der
Vogelweide középkori költő volt, a XVI-XVII. század fordulóján
működött Shakespeare már egyértelműen reneszánsz drámaírónak tekinthető, a közbülső századokban viszont középkor
és reneszánsz együttélésével számolhatunk. A művek időrendje nem azonos a fejlődéssel, hiszen léteznek inkább előre és inkább visszautaló művek. Boccaccio novellagyűjteménye, a Dekameron (1348-1358) inkább az elóbbi, Villon költeménye,
A Nagy Testamentum (1461) inkább az utóbbi típushoz tartozik.

Raffaello: Az athéni iskola. Freskó a Vatinkánban. 1509-10

161

a korszakváltás
sajátosságai

az antikvitás
úíjászületése

az olasz
reneszánsz
társadalmi háttere

új

történetszemlélet

reneszánsz és
humanizmus

a reneszánsz
úttörői

Az irodalom története mindig folytonosságból és megszakítottságból áll. A XIII. és a XVI. század között senki nem írt
olyan művet, amely az őt közvetlenül megelőző alkotások teljes
tagadását jelentette volna, a XIV. század elejétó1 mégis új minőség jelent meg az európai irodalomban, sőt a kultúra egészében, amelyet reneszánsznak nevezünk.
Maga a francia szó: renaissance, újjászületést jelent.
A XIV. század elején vetődik fel az antik világ újjászületésének
a gondolata. Ettó1 fogva az jelent dicséretet a költó'k, a művészek,
sőt a tudósok megítélésében, ha ókori görögökhöz és latinokhoz
hasonlítják. Az antikvitás mint eszménykép először olasz földön
hódított. Nem véletlenül. A keresztes hadjáratok s a nyomukban
fellendülő tengeri kereskedelem kedvezett a kézműves és kereskedő réteg, a polgárság megerősödésének. A legkorábban ÉszakItáliában indult meg ez a folyamat. Itália városain keresztül bonyolódik le a kereskedelmi forgalom észak, kelet és nyugat felé.
A meggazdagodott polgárság szembefordult a hűbérurakkal, sok
esetben olyan eredményesen, hogy erős városállamok alakulhattak ki. A sorsát, államát irányítani tudó, tehetségének tudatára
ébredt polgárság új életformát alakított ki, s új eszméket vallott.
Terjedni kezdett annak tudata, hogy Róma egykor egy civilizáció fővárosa volt, amelyet a népvándorlás, a barbár törzsek betörése, a gót és vandál pusztítás döntött romba. A középkorban
Itália elmaradt az északibb területek, a nagy gótikus székesegyházak, a minnesiingerek, trubadúrok és trouvere-ek kultúrájához képest. Itália új felvirágoztatásának és az antik Róma feltámasztásának gondolatát összekapcsolták. Az olaszoktól jobbára
idegen középkori építészetet barbárnak vélték, s ezért nevezték
el gótikának. A középkor is ekkor kapta nevét, annak alapján,
hogy az antikvitás és az újjászületés (olaszul rinascimento, franciául renaissance) között helyezkedik el. Itáliában a középkor
századai alatt sem merült feledésbe az antik múlt, most azonban
tudatosan tárták fel emlékeit, a betemetett ókori szobrokat, s kutatták a latin szerzó'k irodalmi műveit. Tanulmányozták az építészeti maradványokat s a görög nyelvet is.
Az ókori kultúra emberközpontúsága is visszhangra talált,
a "minden dolgok mértéke az ember" elve előtérbe került.
Míg a XIV-XVI. századot mint művelődéstörténeti korszakot a reneszánsz névvel jelöljük, s az e korszakban keletkezett
stílusirányt is reneszánsznak nevezzük, a reneszánsz polgárság
eszmerenc;iszerének humanizmus a neve. Minthogy ez az eszmerendszer szorosan összefügg az ókori irodalom értékeinek kultuszával, ezért a humanizmus bizonyos klasszikus műveltséget,
tudós magatartást jelent. (A szónak a történelem folyamán más
jelentésváltozatai is kialakultak, itt azonban ebben az értelemben használjuk.)
A reneszánsz Firenzében indult el, itt élt az a két nagy középkori mester, akinek a tanítványai az új művészetet kezde-
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ményezték: a festő Giotto de Bondone (1266?-1337), aki először
jött rá, hogyan lehet sík felületen térbeliséget érzékeltetni, a költő Dante Alighieri (1265-1321), aki fő művében az ókori latin
költő, Vergilius utódjának vallotta magát, s késóbb itt működött
az építész Filippo Brunelleschi (1377-1446), az első, aki antik
formák újszerű felhasználásával tagadta meg a gótikus építészetet és a festő Masaccio (1401-1428), akinek képein először jelenik meg a perspektivikus ábrázolás.
Itáliából a reneszánsz csak fokozatosan terjedt át más területekre. Angliában, Francia- vagy Magyarországon csak a
XVI. században bontakozott ki önállóan az új világszemlélet és
stílus. A középkor megtagadása sehol sem ment végbe olyan látványosan, mint Itáliában. Az utókor már egyértelműen úgy látja, hogy a középkorral való szakítás tudata csak a reneszánsz
megindulásához volt szükséges. Ma már középkor és reneszánsz
viszonyát kiegyensúlyozottabbnak tekintjük. A középkor nagy
kultúrát hozott létre, mely az antikvitás részleges megtagadását jelentette, a reneszánsz pedig hasonlóan csak bizonyos értelemben és mértékig tagadta meg a középkort. Dante és Giotto
két világkép és stílus határán áll. A reneszánsz a kultúra világiasodását és az antikvitás utánzását eredményezte, de mindkét jelenség lassú folyamatként, tendenciaként képzelhető el.
Nem létezik reneszánsz író, ki teljesen elutasította volna a középkort. Balassi szerelmes versei még sokat köszönhetnek a középkori trubadúrlírának, és Shakespeare színművei közül is
nem egy középkori krónikán alapszik.

az új
világszemlélet
terjedése

tagadás és
megőrzés

Petrarca
(1304-1374)
Francesco Petrarca (eredeti neve: F. Petracco) a reneszánszot
indító olasz trecento korszak (1300-as évek) első nagy alakja.
Életét döntően meghatározó körülmény volt, hogy Avignonban,
a pápai udvarban nevelkedett, ahová pápapárti atyját Firenzébó1 száműzték. Vonzódását a vallás nagy műveihez és nagy alakjaihoz (Biblia, Ágoston) az itt töltött évek keltették fel, ez az
élmény sarkallta a remeteéletre is. A száműzetésben élő Petrarcát először 1339-ben csalta Rómába a honvágy. Az áhítattal
csodált antik világ emlékeit óhajtotta kutatni, egyúttal azonban
nagyon is élő, mindennapi céljai voltak: bekerülni az itáliai közéletbe, és műveivel dicsőséget aratni. Az antik Rómát idéző költészetéért 1341-ben valóban a költó'k fejedelmévé koszorúzták
Rómában.
Apoeta laureatus (koszorús költó') ragaszkodását az ókori
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Avignonban

a római költó1t
fejedelme

közéleti
tevékenység

esszélevelek

a Mont Ventoux
megmászása

indíték: antik
példa

kultúrához nemcsak költeményeiben bizonyította; szenvedélyesen kutatta a régi kor nagyjainak műveit is: elveszettnek hitt
Cicero-levelekre bukkant, gondozta és kiadta azokat. Közéleti
tevékenységében is antik ideáljai vezették: 1347-ben csatlakozott Cola di Rienzi mozgalmához, melynek célja a római köztársaság helyreállítása lett volna. Latin minták nyomán írta a korában legnagyobb hatást kiváltó leveleit. A műfaj kiválóan alkalmas volt arra, hogy az esszé és a publicisztika határait súroló eszközeivel népszerűsítse a tudományról, vallásról és az emberró1 vallott nézeteit.
Személyiségéről, világképéről legtöbbet eláruló vallomása
is egy levél, melyet mesteréhez, a párizsi egyetem tanárához intézett 1336. április 26-án. Ebben beszámol a kultúrtörténet leghíresebb kirándulásáról, a Mont Ventoux (e. mon vantu; Viharos Hegy) megmászásáról.
Vajon miért tett szert oly nagy hírnévre ez az esemény?
Hiszen nem ez volt az első kirándulás a természetbe: a goliardok, vágánsok gyakorta énekelték meg a táj szépségét, Walter
von der Vogelweide a nyár örömeit. Petrarca célja elsősorban
nem a gyönyörködés volt, hanem a természet legyőzése, meghódítása, az előtte tornyosuló legendás hegy akadályainak leküzdése, e győzelemben az ember nagyszerűségének tudatosítása
s a felemelő érzés megörökítése a levélben. A hegymászás indítéka e mellett ismét az antik példa, a kettősség tisztán kirajzolódik á levélbó1:
,,Az a vágy ösztökélt csupán, hogy ezt a roppant magas hegyet, melyet nem ok nélkül hívnak »Viharos«-nak, a mai napon
megmásszam, hogy egy olyan csúcsot láthassak, amelyik magasságáról híres ... Eltökéltem tehát, hogy amire annyi éve gondolok, immár véghezviszem, különösen, mivel újraolvasva Róma
történetét, a minap arra a helyre akadtam Liviusnál, ahol elmondja, hogy Fülöp, a makedónok királya, ugyanaz, aki hadat
indított a római nép ellen, fölment a thesszáliai Haemusra, mivel hitt a hírnek, hogy a csúcsról egyszerre két tengert fog látni,
az Adriát és a Fekete-tengert ... "

a hegyi jelenet
értelmezése

Az élmény felemelő: legyőzte emberi gyengeségét, testi fáradtságát, és ezáltal a természetet is. Ekkor éli át a híres "hegyi
jelenetet": a-;esúcsra felérve felüti Szent Ágoston Vallomásait,
és a természetben gyönyörködés helyett abban mélyed el. A tudomány sokáig az élmény kettős jellegét látta a jelenetben: 'a reneszánszot eló1egezné a csúcsra törő ember, a középkor felé húzna vissza a misztikus élménybe merülő hívő. Újabban másként
értékelik az eseményt, s az eltérő értékeléshez maga Petrarca
adja a kulcsot: felülkerekedve a testi nehézségeken, „lelki magasságokba" vágyott emelkedni, ezért vette elő Ágostont, akinek
a szavai ugyan elfordították tekintetét a tájról, de önmaga felé
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terelték. És „inkább az emberi lelket kell csodálni, mert az olyan
nagy, hogy semmilyen más nagyság nem állja ki vele az összehasonlítást. Elúntam nézni a hegyet, és a lélek szemeit önmagamra fordítottam."
E levélben minden, Petrarca életét döntően befolyásoló mozzanat, élmény felbukkan. Így értékeli szerelmi kapcsolatát is:
,,Amit azelőtt szerettem, többé nem szeretem. Mit mondtam?
Hazudok: még most is szeretem, de mértékletesebben. .:. . [smét hazudtam: szeretem, de szégyenlősebben. Szomorúbban. - Most
mondom meg az igazat: szeretem, de szeretném nem szeretni. Elepedek, hogy gyűlölni tudjam, de csak szeretem, akaratom ellenére, kényszerűségből, szomorúan, gyászolva ..."
És állapotának jellemzésére ismét antik idézetet talál a
legalkalmasabbnak:
„Gyűlölöm,

hogyha tudom! Vagy hát akaratlan imádom"
(Ovidius: Amores Ill. 11,35.)

Justus van Gent:
Petrarca. 1475-76
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önvizsgálat

a szerelem
ellentmondásai

a Laura-élmény

Daloskönyv
(Canzoniere)

önmegfigyelő

érzelmi líra

A mindent betöltő, gyötrelmes-gyönyörű élmény, a Lauraszerelem az első igazán reneszánsz érzelem, melynek tárgya
hús-vér földi nő, és nem gyermekkori ábrándkép, mint Dante
Beatricéje. Az utókor számára Laura kiléte bizonytalan, neve
feltehetó1eg álnév, mely többszörös szójátékra ad lehetőséget.
Az őt megéneklő dalok, azaz canzonék gyűjteménye a Canzoniere, Daloskönyv. Laura megjelenik e versekben valójában is (megtudjuk, hogy haja szó1rn, szeme világos), viselkedéséró1 is alkothatunk képet (változékony, csapongó, kegyetlen, kedves, adakozó stb.), a tulajdonságok mégsem állnak össze személyiséggé;
olyan női tulajdonságok, amelyeket konvenció volt felsorakoztatni.
A dalokban nem is Laura a fontos, hanem a költő érzelmei, megfigyelései önmagáról, a benne dúló szenvedélyekró1,
hullámzó indulatokról. Az önmegfigyelő érzelmi líra antik
előzményeibó1 Petrarca példaképe nem Catullus őrjöngő szenvedélye, hanem az elégikusok (pl. Ovidius) lemondásra is kész
melankóliája. A melankolikus attitűd: a tépelődés, önvizsgálat, a szenvedés vállalása maga is reneszánsz szellemi "kellék". A szenvedés egyik fajtája a kínzó féltékenység, mely nemcsak esetleges vetélytársakra irányul, hanem kiterjed a világ
minden jelenségére, mely a szeretett lénnyel kapcsolatba került.

Ti szerencsés füvek ...
petrarcai
szonett

invokáció a
természethez

Laura érintése:
világteremtés

a vers szerkezete

Ennek a féltékeny állapotnak ragyogó jellemzése a Ti szerencsés füvek ... kezdetű dal; versformája a Petrarca által kedvelt szonett. A szonett szigorúan kötött versforma, melynek a
Petrarcáról elnevezett változata két négysoros szakaszból és két
háromsoros szakaszból áll. Rímképlete: abba abba cdc ded.
A sorok szótagszáma rendszerint 11. A szonett első három szakasza egyetlen hatalmas invokáció: jellegzetesen reneszánsz
gondolattal nem is az istenekhez és a múzsákhoz, hanem a természethez.
Laura lábnyomát követve indul el a vers (füveken, virágokon tapodott), és úgy tágul a költemény látóhatára, ahogyan a
költő a tekintetét felemeli a földró1, és sorra veszi a természet
mindazon jelenségét, melyek Laurával kapcsolatba kerültek.
Így teremti meg Laura érintése a költő számára a világot, mely
ezáltal azonos a Laurával testi közelségbe került dolgok összességével. Legközelibb elemei a fűszálak, a kitágult horizontot a
tiszta folyó határolja, mely létezett ugyan Laura nélkül, de tulajdonságait, minőségét (qualita): csillogását, tisztaságát a szeretett lénytó1 kölcsönzi.
A hatalmas invokációval megidézett természet különböző
elemei a versnek is önálló alkotóelemei. Sajnos a magyar fordí-
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tások a szerkezet logikáját alig követik. Egy-egy természeti jelenség megszólítása egy-egy sort tölt meg, jelzői vele együtt szerepelnek, a pontosabb leírásukat célzó jelzői mellékmondatok
újabb sort alkotnak. Az egy sor= egy gondolat rendező elvét az
utolsó szakaszban függeszti fel a költő. Itt a fentebb megszólítottakkal két gondolatot közöl. A szakasz első sora felkiáltás: a
féltékenység megvallása - ez még az egy sor = egy gondolat elvre épül. Az utolsó két sor azonban együttesen fogalmazza meg
a vers végére, csattanóhelyzetbe állított fő gondolatot. E két sor
parancs a megszólítottakhoz, hogy ha érintkezésbe kerültek Laurával (tehát végletekig fokozva a féltékenységet: elvettek belő
le valamit, vagy ugyanazt kapták, amit a költó'), akkor ugyanúgy
fizessenek is meg érte: ugyanolyan lángoló szerelemmel, mint
Petrarca. A szerkesztő elv felfüggesztése felhívja a figyelmet
arra, hogy itt új tartalmi elem lép be: a megszólítás után felszólítás következik. A felfüggesztést hangsúlyosabbá teszi a gondolatot a második sorba átvezető enjambament. Ember és természet kapcsolata a reneszánszban közhelyszerű, a sajátos ízt ebben a költeményben a természet iránti érzelem ambivalenciája
adja: először negatív érzelemmel (féltékenységgel) fordul vele
szembe a költő, majd teljes azonosulásra szólítja fel.

ambivalens érzés
a természet iránt

Pó, gyorsfutású ...
Egyértelműbben negatív szerepet játszik a Pó folyó alakjában megtestesített természet a Pó, gyorsfutású, dagadó ... kezdetű szonettben. A költő a Pón hajózva távolodott el Provencetól, Laurától, így látszólag a folyó bűnös a szakításban. Ezért
mint ellenségéhez fordul hozzá Petrarca. A négy szakaszban háromszor szólítja meg. (Mindig a sor első szava a megszólítás.)
A megszólítások híven követik a költő érzelmi hullámzását. Az
első szakasz első szava: Pó, hangulatilag-érzelmileg közömbös,
a folyó közönséges neve. Az eredetibenjelzó'k és vonatkozó mellékmondatok nélkül kerül mellé a vers tematikus expozíciója:
csupán a költő porhüvelye az, amit a folyó eltávolít Laurától,
szelleme ottmaradt nála. Ennek az ellentétnek variációja az
egész vers.
A második szakasz a költő szerelmes lelkét allegorikus
képpel érzékelteti: ellentétet állít fel a Laurától eltávolodó hajó
és a Laurához visszaszárnyaló lélek között. De a lélek a hajó tulajdonságait ellentétezve negatív jellemzést kap: nem kell váltogatnia a vitorlát, nincs kitéve a légáramlatoknak, egyenesen
repül vágyának tárgyához. A szakaszban két szójátékot űz Laura nevével: a lélek kedvező légáramlásban (per l'aure) repül vágyának arany lombjához (l'aurea fronde).
A szójáték kedvelt eleme a canzonéknak, eljátszik Laura nevének az összes variációs lehetőségével: Laura: babérfa, lauro:
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témája

egy ellentét
variációi
allegorikus kép

negatív jellemzés

szójáték

a folyó
felmagasztalása

a szerkesztés
értéke
halandó test,
halhatatlan
szerelem

babér, l'auro: arany, l'aura: levegő. A középkori eredetű játék, a
névrejtés indítéka az, hogy a hirdetni kívánt eszmét vagy személyt rákényszerítse a költői anyagra, a nyelvre. A középkorban a világ minden elemébó1 Krisztusra való utalást lehetett kiolvasni a névrejtés segítségével; Petrarcánál a világban minden
Laurát sugallja, és viszont: Laura jelenti a világ teljességét.
A harmadik szakasz élén áll a Pó második megszólítása:
Folyók királya. Az ellenfél megtisztelése a magas méltósággal
nem felmagasztosítását szolgálja, hanem a rajta felülkerekedő
szerelmes lélekét: minél hatalmasabb az ellenfél, annál dicsóbb
a győzelem. A Pó ilyen jelzőt is kap: gőgös, dacos, és két mellékmondat emeli fényét: a Nap pályájának követésével a Pó mintegy az idő és tér urává válik.
Az utolsó szakaszban egyszerű személyes névmás (te) a
megszólítás, a végképpen legyőzött ellenfélnek szól. A vers egyszerű mondanivalóját: "testben elutazom, de lélekben veled maradok" a mesteri szerkesztés emeli közhelybó1 költészetté. De a
test, idő, tér viszontagságaival dacoló spirito (szellem, lélek)
meghatározása is eltér a közhelyszerűtó1: halandó test és halhatatlan lélek szokványos kettőssége helyett a halandó test és
a halhatatlan szerelem kerül szembe egymással, megsejtéseként
annak, hogy a költőt szerelme, méghozzá dalokban megénekelt
szerelme teszi halhatatlanná.

Boccaccio
(1313-1375)
Giovanni Boccaccio apja módos firenzei kereskedő volt. Üzletkötés céljából vetődött Párizsba, és ott ismerte meg azt a fiatal özvegyet, kitó1
1313-ban törvénytelen gyermeke született. Tanulmányait Boccaccio
Nápolyban végezte, s az ottani királynak törvénytelen leányába, Maria
d'Aquinóba lett szerelmes. Egy év után Maria d'Aquino véget vetett viszonyuknak, és Boccaccio Firenzébe költözött.
'
Talán részben francia származása is okozta, hogy Boccaccio eleinte a középkori francia költészethez fordult ösztönzésért. Boccacciót61
azonban távol állt az allegorikus kifejezésmód. Ezt fölismervén, új stílus kialakítására törekedett.

élete

Dekameron
(1348-58)
Fő műve, a Dekameron (Tíz nap) ennek a célkitűzésnek
a megvalósulása. Ez az alkotás lényegesen különbözik életmű
ve többi - vegyes vagy prózai - darabjától, melyek többsége önéletrajzi jellegű, s Maria d'Aquinóval folytatott szerencsétlen kimenetelű
szerelmével kapcsolatos, kit művei
ben Fiamettának nevezett. A Dekameronban már csak az Elöljáró beszédben említi egykori szerelmét,
ettó1 eltekintve a szövegben legfeljebb annyi a személyes elem, hogy
Boccaccio tíz történetmondója közül
egynek a Fiametta nevet adja. Boccaccio élete végén Dante Komédiájából tartott felolvasásokat, és Petrarca buzdítására már csak latin
nyelvű értekezéseket írt. Ezek nem
jelentősek.

A Dekameron kerettörténettel
mely szerint 1348-ban, a
pestisjárvány kitörésekor hét fiatal
nő és három fiatal férfi vidéki villába menekül, hogy ott várja be a járvány megszűntét. Egyikük javaslatára azzal töltik az időt, hogy történeteket mondanak egymásnak.
A kerettörténet és a betétek aránya
látszólag ugyanaz, mint késóbb
Chaucer Canterbury meséi esetében,
kezdődik,

Boccaccio. Andrea del

Castagno freskója.
1450 után
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de csak látszólag, mert Boccacciónál még többnyire nincs jelena történetek egymásutánjának.
A Dekameron alapján Boccacciót mind Dantéval, mind Petrarcával szembe tudjuk állítani. Beatrice és Laura a földi életben elérhetetlen távolságban vannak a költői éntó1. Dante és
Petrarca számára a túlvilág jelenti a lényeget, ezen a világon
pedig az egyházé a vitathatatlan tekintély. Boccaccio ezzel szemben az evilági, sőt testi szerelmet állítja a figyelem központjába,
a papságot pedig mindig szatírával illeti. Az egész Dekameronban jóformán nem is foglalkoztatja más, mint e két feladat. Erénye és hibája egyaránt ebben rejlik: egyrészt a középkorból már
a reneszánsz felé mutat, másrészt rendkívül szűk a világa.
A dantei látomás magasztossága távol áll tó1e, a tragikum szele nem érinti meg, célja nem több, mint az olvasó könnyed elszórakoztatása.
Erkölcstana óvatos távolodás a kereszténységtó1. Jól bizonyitható ez a legelső novellával, amely arról szól, hogy „ser Ciappelletto hamis gyónással becsap egy jámbor papot, és meghal;
halála után pedig szentnek tisztelik, holott életében igazán gonosz ember volt". Ciappelletto ismerősei házában haldoklik, akik
attól tartanak, hogy a haldokló, aki egész életében halmozta a
gonosztetteket, aligha nyer feloldozást, s ha a gyónásban bevallja múltját, el sem fogják temetni. Megjelenik a pap:
tősége

világi szemlélet

témaköre

az első novella

a szentség látszata

„Mikor belépett abba a kamrába, melyben ser Ciappelletto
feküdt, és leült melléje, mindenekelőtt jóságosan vigasztalni
kezdte, aztán pedig megkérdezte: mennyi ideje annak, hogy utoljára gyónt? Erre ser Ciappelletto, ki soha világéletében nem gyónt,
ekképpen felelt:
- Atyám, én minden héten legalább egyszer szoktam gyónni, de bizony sűrűn előfordul, hogy többször is gyónok [. . .]"
(R.

könnyed hangnem

irónia

Vay József fordítása)

Ciappelletto gyónása elejétó1 a végéig hazugság, annyira
jelentéktelen botlásokat gyón meg, hogy nemcsak egyházi temetést kap, hanem szent élet emlékét hagyja maga után. A novella könnyed hangnemébó1 egészen nyilvánvaló, hogy Boccaccio
nem tulajdonít igazán nagy jelentőséget hőse halált megvető cinizmusának, az ő világképébó1 már hiányzik a pokoltól való félelem tudata, mely Danténál a tragikum lehetőségét jelentette.
Hasonló szellemű a második novella, melyben„azsidóÁbrahám,
Giannotto di Civigni ösztökélésére elmegy a római udvarba, mikor pedig ottan látja a papok gonoszságát, visszatér Párizsba, és
kikeresztelkedik". Ábrahám logikája szerfölött ironikus: mégiscsak nagyszerű dolog lehet a kereszténység, ha az emberek még
annak tudatában sem utasítják el, hogy a papok milyen erkölcstelenek.
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A sólyom feláldozásának története
Alig akad aDekameronban olyan novella, melyben szó esik
a szereplóK. érzelmeiró1. Az ötödik napon elhangzó kilencedik novella ilyen. Ennek történetét Boccaccio így összegzi: „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."
Feltűnő, hogy e summázásból hiányzik a történetnek néhány összetevője. Federigo szerelme özvegy, egyetlen fia pedig
beteg, s csak Federigo sólyma gyógyíthatná meg. Mivel a sólymot a hölgy és kísérője elfogyasztja, a fiú meghal. Az elbeszélő
azonban nem sok szót veszteget a fiú halálára. Boccaccio egyetlen értékelő normát ismer, a szerelmet.
Stílusa közel áll a beszélt nyelvhez. Nem törekszik fennkölt hatásra - a fiú halála ezért csak szánalmas, de nem tragikus. Művészi erénye fóK.ént az elbeszélés ütemének váltogatásában, a mozgalmasság hatását keltő felgyorsításban mutatkozik meg.
Legjobb novellái bohózatszerű pajzán történetek- mint pl.
a negyedik napon elhangzó második novella. Az ebben szereplő
pap szárnyakat ragaszt a vállára, és egy Lisetta nevű hiszékeny
lánnyal elhiteti, hogy ő Gábriel arkangyal. Az ostoba asszony elfecsegi, hogy Gábriel arkangyal beleszeretett és éjszakánként
meglátogatja. A hír elterjed, a lakosok meglesik és elkapják az
„angyalt". Boccaccio Lisetta izgatott fecsegését, az élóbeszédet
nyelvjárási szólásokkal utánozza, a pletyka terjedését pedig igék
halmozásával ábrázolja. A történet egésze az élőszó benyomását
kelti, ám egyszersmind az antik retorika virtuóz kezelőjére vall.
E két, látszólag ellentétes sajátosság összeegyeztetése révén
vált Boccaccio a prózai elbeszélés úttörőjévé.
A megtörténés időrendjében beszéli-e el Boccaccio az eseményeket - vagy bonyolítja a történet időrendjét?
Boccaccio novellái közül melyik áll közel a szerelemró1 formált középkori elképzeléshez?
A korai reneszánsz életszemléletének milyen sajátosságait figyeltük meg Boccaccio novelláiban?
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a szerelem az
egyetlen érték
stílusa
az elbeszélés
üteme

pajzán történet az
„arkangyalról"

Chaucer
(1340 körül-1400)
Geoffrey Chaucer [e. dzsefri csószö], a középkori angol költészet bete1340 körül született Londonban, kereskedőcsaládból. lfjúkorában részt vett a százéves háborúban, amelynek során az angolok Franciaországnak több mint a felét elfoglalták. Később diplomáciai szolgálatba került, s 1370 és 78 között jórészt Franciaországban élt, leszámítva 1372-ben és 78-ban olasz földön tett utazását. Ezután haláláig különböző hivatalokat viselt.
Utazásai nagy befolyással voltak költészetére. Pályáját francia
művek átültetésével kezdte, meghonosítva a verses románc és a fabliau (e. fabló; vidám, verses történet) műfaját az angol irodalomban, s
továbbfejlesztette a társadalmi fonákságok komikumát kifejező állatmesét.
tőzője

változatos életút

Troilus
és Cressida

összetett
jellemábrázolás

szemléleti
különbségek

ironikus megoldás
Canterbury mesék

keret

Korai művei után Chaucer két nagy terjedelmű költeményt írt. Troilus és Cressida (1380-85 körül) címmel olyan történetet dolgozott fel, amelybó1 Shakespeare késóbb színdarabot
írt. Ez a 8239 soros szöveg átmeneti műfajú, és Chaucert újítónak mutatja. A középkori verses románcot a költő úgy fejlesztette tovább, hogy egyrészt bírálattal illette az udvari szerelem
kultuszát és szokványossá kopott nyelvét, másrészt összetettjellemábrázolásra és egymással szembeállított szerepló'k változó
viszonyának kifejezésére törekedett.
A történet Trójában játszódik a görögökkel vívott háború
idején. Cryseyde áll a középpontban, kinek apja - előre sejtvén
Trója pusztulását - a görögökhöz szökött, de lányát Trójában
hagyta. A trójai ifjak egyike, Troilus a trouvere-ek módján udvarol Cryseyde-nek. A két fiatal között közvetítő Pandarus világias bölcsességgel mozgatja hátulról az eseményeket. Troilus
emberi érzelmek tiszta érvényesülését, Pandarus üzletet lát a
szerelemben. A lány ingadozik Troilus eszményítő és Pandarus
ironikus világszemlélete között. A költemény Troilus szemléletét megcáfolja, Pandarusét pedig önmaga ellen fordítja. Troilust
a trójaiak kicserélik egy görög fogságba esett katonájukért, a
lány pedig egy görög harcos élettársa lesz. Így nemcsak Troilushoz lesz hűtlen, hanem Pandarus üzeletét is elrontja.
Chaucer másik fő műve a Canterbury mesék (13861400 körül). Munkáján haláláig dolgozott, ám teljesen nem tudta befejezni.
·
Elónangjában az elbeszélő az angol egyházi központba,
Canterbury városába tett zarándoklatának eló'készületeiró1 számol be. Sorra bemutatja útitársait, akik a hosszú út unalmát
úgy próbálják feledtetni, hogy mindegyikük egy-egy történetet
mond el. Az egyes történetek között a zarándoklók élénk vitát
folytatnak a hallottakról. Bármelyik történetet olvassuk, tisztában kell lennünk azzal, hogy egyikük sem áll meg a maga lá-
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bán. A zarándokok ugyanis a legkülönbözóbb társadalmi rétegekhez tartoznak, mindegyiküknek más a világszemlélete és a
stílusa. Az elbeszélő mindegyiküktó1 távol áll. Nincs végső tanulság, a mű lényege éppen a különböző nézőpontok párbeszédeként fogalmazható meg. Az egymást követő történetek cáfolják
egymás igazságát.
Az első történetet a lovag a francia románcok, az udvari
költészet kifinomult hangnemében mondja el. Hősei, Palamon
és Arcite egyazon nő, Emelye szerelméért küzdenek. Békés párviadaluk Arcite győzelmével végződik, de a jövendő hitvese üdvözlésére siető Arcite-ot lova ledobja és megtapossa. Sebei halálosnak bizonyulnak. Végóráján maga elé kéreti Emelyét és Palamont, és áldását adja házasságukra. Ez a történet a lovagi erkölcs makulátlanságát, a szenvedély mindenható erejét, a sorsfordulatok sztoikus tűrését hivatott szemléltetni. A rákövetkező mesében elmondottakat egy világ választja el Palamon és Arcite történetétó1.
A molnár vaskos históriával ismerteti meg hallgatóit,
amelyben egy öreg és hiszékeny ácsmestert figuráz ki, akit felszarvaztak. Ez a mese felbőszíti a zarándokok egyikét, egy ispánt, aki korábban molnár volt. Hasonlóan csípős történetet kerekít egy ravasz és becstelen ács csúfos bukásáról. A további történetek is ellentéttel kapcsolódnak egymáshoz, s az ellentétek
halmozása következtében a Canterbury mesék egésze sokrétű világ benyomását kelti az olvasóban. Ezt a sokrétűséget még fokozza, hogy a mű során Chaucer a középkori műfajoknak egyre
szélesebb körét veszi igénybe, a mártíromságot szenvedett szentek legendájától az állatmeséig, a Boccaccio által kialakított novellától az allegorikus tanító meséig. A Canterbury mesék
összegző igényű mű, és jól példázza, hogy a középkorban az irodalom jelentős része nemzetközi jellegű volt: Chaucer francia és
olasz költó'k eredményeit honosítva vált nagy angol költővé.

nézőpontok

párbeszéde

a lovag meséje

a molnár
története

ellentétező

szerkesztés
sokrétű világ

műfajok szintézise

Janus Pannonius
(1434-1472)

első európai
rangú költőnk

itáliai tanulóévek

költői sokoldalúság

világképe

a vakbuzgóság
elvetése

Az újlatin költészet csak akkor hozott létre valóban jelentős teljesítményt, mikor egy-egy író mondandójának élményszerűsége
egyénivé tudta tenni a kötelező sablonokat, a mitológiai utalások áttekinthetetlen szövedékén át is érvényesülni tudott az
egyéniség. Ilyen kivételes író volt Janus Pannonius, Petőfiig az
egyetlen magyar költő, akit ismert és elismert Európa. Művészete a kortárs itáliai humanista kultúrából nőtt ki, s ahhoz tartozik igazán, a magyar irodalmi műveltsé~ csak századok múlva jutott el ehhez a fejlettségi szinthez. „Eletében elszigeteltség
és otthontalanság a végzete; holtában, a fejlődés haladtával, a
példaként követtetés, a megdicsőülés" (Horváth János).
Költői neve a kor humanista szokásának megfelelően felvett név: Magyarországi János; eredeti családi nevét nem tudjuk biztosan. Nagybátyja, Vitéz János nagyváradi püspökjóvoltából már 13 éves korában Itáliába mehetett tanulni. Csaknem
nyolc évig tanult Ferrarában. Már ekkor, 15-16 éves korára költővé érett, messze maga mögött hagyva verselgető társait, és hírnevet szerzett magának Itáliában. Négy évig Padovában, Velence állam egyetemi központjában hallgatott jogot, s megszerezte
a doktori címet.
Itáliában ontotta a klasszikus latin nyelven írt verseket:
százszámra írta csipkelődő, erotikus epigrammáit az ókori Martialis modorában, megverselte a szelek, a hónapok versenyét, s
kipróbálta költői erejét a nagyobb lélegzetű, eposz igényű dicsőítő költeményekben is. Világképe már a humanizmus világi
szellemében alakult ki: életében ugyan nem, de a költészetében
megszűnt a vallásos érzés minden szerepe, sőt az egyház és az
egyháziak tisztelete is. Egész sor versben gúnyolja az 1450. évi
ünnepségekre Rómába igyekvő zarándokokat: „Özönlik a világ
Rómába ... nem tudom, lesz-e hasznuk e hiszékenységből; a pontifexnek [=főpapnak, pápának] bőven lesz, annyit tudok." Barátjához, Galeotto Marzióhoz (Mátyás király késóbbi udvari történetírójához) címzett epigrammája is a "szent év"-i zarándoklathoz kapcsolódik. Értesülve arról, hogy Galeotto humanista létére beállt a búcsúsok közé, szemére veti elvei feladását. Janus
szerint a vallás már csak a„hiszékeny csőcselék"-nek, az„agyrémektől rettegő tömeg"-nek való, mely nem méltó az újkor emberéhez, a humanistához. Helyette azt hirdeti, amit egykor az antik filozófusok tanítottak, mint például Theodorus, „ki nem hitt
istenekben", vagy Epikurosz, „ki azt tanítja: legfőbb rossz a kín"
- szöges ellentétben a keresztény aszkézis-eszménnyel. A vakbuzgóság és a költő (a tudós, művelt ember) fogalma összeegyeztethetetlen: „hívő ember költő nem lehet"!
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Janus Pannonius műveinek első nyomtatott kiadásából
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az újplatonisták
gondolkodása

A humanista elfogulatlanság azonban semmiképp sem jelent nyt1t szembefordulást a keresztény tanításokkal, inkább arról van szó, hogy a művelt ember igyekszik minél több kor kultúráját befogadni. A firenzei újplatonisták, kiknek eszméi nagy
hatással voltakJanusra, elsősorban Platón filozófiájára támaszkodva próbálták meg összhangba hozni az antik és a keresztény
gondolkodást, a "kiegészítéstó1" a teológia tökéletesebbé válását
remélve. Érdekes és gazdag eszmevilágot alakítottak ki, amely
ugyanakkor teljesen eklektikus volt, a legeltéró'bb elemeket foglalta magába. Az újplatonikus iskola egyik vezéralakja, Marsilio Ficino (1433-1499) még a lélekvándorlás gondolatát is átvette a keleti vallásokból.

Búcsú Váradtól
(1451)

a refrén
magyarázatai

motívumok
és értékek
ellentéte

Korai versei közül szépségével és frissességével kitűnik ez
a költeménye. 1451 elején Ferrarából vakációra tért haza, s szabadsága egy részét Nagyváradon töltötte. Innen hívta nagybátyja Budára, s ez az alkalom ihlette versírásra. E költői búcsúzás
az első, magyar földön született humanista remekmű. Nem szokványos iskolai versgyakorlat, valódi élményt sugall, s igen hatásos az az ellentét, amely a költemény gondos szerkesztettsége és a költő zaklatott lélekállapota között feszül.
A költői megnyilatkozást kiváltó szituáció, melyre a refrén
utal, eltérő magyarázatokat váltott ki az értelmezó'kbó1: a) „ .. .A
Váradról szánkán repülő fiatal püspök élményét örökíti meg, .. .a
repülve, búcsúzkodva távolodás érzékeltetője." b) A refrén„indulást sürgető": a „ Váradtól búcsúzó, de gondolatban már előre, Budára rohanó Janus izgatott, az utazás lázában égő lelkivilágát
érzékelteti". Az utóbbi felfogás látszik helyesebbnek; a cím sem
Búcsú Váradtól, hanem Az elmenő(= aki elmegy, el fog menni)
üdvözli a szent királyokat Váradon(= ahol még ott van). A refrénsort különbözó'képpen fordították: „Előre társaim, vágtatva
gyorsan" - ezen alapult az első értelmezés. A fordítás igen pontatlan. Áprily Lajos közismert fordítása: „Hajrá, fogyjon az út,
társak, siessünk!" sem pontos. A tartalmi telitalálat Berczeli
Anzelm Károly érdeme: „Fel hát az útra, társaim, siessünk!"
(Újabban -Janus Pannonius halálának félezredik évfordulóján
- igen sok. fordítása született a versnek, valamennyi felfogható
egy-egy önálló értelmezésnek.)
A vers egész felépítését a motívumok és az értékek erőtel
jes ellentéte uralja. Az első három szakasz a Nagyvárad környéki téli tájat jeleníti meg, amely felé (és amelyen túl-) lendít a refrén sürgető felszólítása. Utána az újabb négy szakasz visszairányít Váradhoz; azaz ismételt előre-hátra irányuló mozgás jellemzi a beszámoló helyzetét. Az első versszakban a mély hó, a hideg,
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az utazást akadályozó tél a költő szorongását, félelmét érzékelteti, hogy azután a másodikban a kemény fagy immár segítse a
gyors repülést. A második és harmadik szakasz feloldó gesztusa
is egymásnak ütköző motívumok sorozatában (folyó, ingovány megdermedt habok; csónak- repülő szán; nyár - tél) jelenik meg.
A vers második felében a marasztaló értékeket sorolja fel: Várad
gyógyforrásai- Vitéz János könyvtára- a híres királyszobroks végül Várad patrónusa: Szent László, a hős lovagkirály. A megismétlődő útrahívás, a refrén ebben a részben is biztosítja a dinamikát. (A felsorolás, részletezés kedvelt eszköze J anusnak, hasonlóképpen aggályos részletességgel sorolja fel betegségét, testi nyavalyáit, másutt pedig lelke dús adományait.)
A Búcsú Váradtól egy jellegzetes lélekállapot: a búcsúzás öszszetett érzését fejezi ki maradéktalanul. Talán legatmoszferikusabb része a téli táj megjelenítése, amely egyszerre reális természeti és belső lelki táj, mivel a kettő hangulata eggyé válik. A humanista költő azonban nem a természetet szereti, hanem a város,
Nagyvárad történeti emlékeit és civilizációs áldásait értékeli.

a búcsúzás
összetett érzése
külső és belső táj

Hasonlítsuk össze a Búcsú Váradtól című vers különböző fordításait! Jelöljünk meg néhány fontosabb szemléleti eltérést, és értelmezzük ezeket!
Az utolsó szakasz egy középkori mondára utal. E mondát Arany
János is feldolgozta, betétként építette a Toldi estéje 5. énekébe.
Olvassuk el!

1485 nyarán tért vissza Janus Magyarországra, annak biztos tudatában, hogy nagy jövő vár rá. Reményei megalapozottak
voltak: nagybátyja az ifjú király, Mátyás mindenható kancellárja lett, ő maga pedig hamarosan pécsi püspök, feudális nagyúr.
Itthon mégsem érezte jól magát: szellemi hontalanság gyötörte,
visszavágyott Itáliába, a művelt és értő társak közé. Mátyás udvara ekkor még nem volt az a fényes reneszánsz udvar, amilyenné a Beatrixszal kötött házasság után, a hetvenes években vált.
Társtalanságának Janus többször is hangot adott. A régi barátok, a pezsgő ferrarai és padovai élet után vágyakozva írta Galeotto Marzióhoz, mentegetőzve gyöngébb versei miatt:

szellemi
hontalanság

„Rég a latin környék latinabbá tette a versem,
Barbár táj barbár szóra kapatja a szám.
Hozd ide Vergiliust: hamisan fog szólni lantja,
Vagy Cicerót: itt elnémul a nagy Ciceró."
(Csorba Győző fordítása)
Belső válságát súlyosbodó betegsége is mélyítette. A megmegújuló tüdővérzések korai halálát sejtették. Amikor 1464-ben
elkíséri Mátyást török elleni hadjáratára, betegsége nagy ívű
költői számvetésre készteti (Midőn beteg volt a táborban). Retorikus költőeszményeit itt sem tagadja meg, a vers alapsémája
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betegség
Midőn beteg volt
a táborban

a szenvedés
érzékeltetése

Mars és Minerva, illetve a katona és a költő egymást kizáró szembeállítása, ami a humanista költészet közhelye. De szenvedésének, halálfélelmének megrendítő érzékeltetésével igazi lírává
tudja magasítani; személyes sorsának végzetszerűsége áthatja
az allegorikusan ábrázolt személyfeletti hatalmakat is:
„Ó, háromszoros őrült én, aki otthonom árnyas
Lombjait elhagytam trombita hangja miatt.
Itt a kemény Harc, sápadt Félsz és torzfejű Ínség,
Éktelen arcú Harag és a Halál fenyeget."
(Végh György fordítása)
A vers befejező részében elbúcsúzik barátaitól, és végrendelkezik. E végrendeletében éppúgy saját értékének, elsőségének tudata szólal meg, mint a Pannónia dicsérete című epigrammában:

Pann6nia

dicsérete

Eddig Itália földjén termettek csak a könyvek,
S most Pannónia is ontja a szép dalokat.
Sokra becsülnek már, a hazám is büszke lehet rám,
Szellemem egyre dicsőbb, s általa híres e fóld!
(Berczeli Anzelm Károly fordítása)

költm öntudat

sorsfordulat

Megfordult a sorrend: nem ő büszke hazájára, a "szent királyok" tetteire, a régi dicsőségre, hanem a haza földje általa,
költője által lett híres. A reneszánsz író kilépett a névtelenségbó1, s maga kíván versének hőse lenni.
A hatvanas évek közepe táján felfelé ívelő közéleti pályája megtört, Janus kegyvesztett lett. Mellőzöttségének és betegségének nyomasztó állapotát tükrözik az utolsó években írt versek, közöttük a jelképes értelmű reménytelen virágbontást megrajzoló elégia, az Egy dunántúli mandulafáról.

Egy dunántúli mandulafáról
Keressük meg a versben az ihletadó természeti jelenséget!
Ezt a sort hosszabb előkészítő rész előzi meg, amelyben a nem
mindennapi látványt a csoda szintjére emeli a költő. Figyeljük
meg hogyan:
a) mitológiai utalásokkal. Fejtsük meg őket! (Herkules = Héraklész, Ulyxes = Odüsszeusz)
Tudjuk, hogy az antik képanyag jellemző humanista költői konvenció. Az utalások tagadó mondatokban szerepelnek. Miért?
b) Hogyan kapcsolódik az előbbiekhez a 3-4. sor szembeállítása?
A virágzás szépségét és a szépség egyidejű veszélyeztetettségét
nyelvi eszközök érzékeltetik. Melyek ezek?
A korabeli olvasó számára a Phyllis sorsát idéző, azonosító megszólítás az idill szomorú végét jelentette. A mondabeli királylány
ugyanis hiába várta jegyesét, bánatában öngyilkos lett, s a ke-
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gyes istenek mandulafává változtatták. Olvassuk el a történetet
Ovidius Átváltozások című művébó1! Hogyan kapcsolódnak a
verszárlat költői kérdései a történethez?
Eddig csak a vers elsőjelentésével foglalkoztunk. Van azonban többletjelentése is. A mandulafa jelkép: Janus költői-emberi sorsának
képi kifejezése. Vonatkoztassuk a jelképet a költő helyzetére!
Van-e a versnek az egyéni sorson túlmutató mondanivalója? Milyen, más korok számára is érvényes élményt fejez ki?

A költemény elégia. Az elégia görög eredetű műfaj. A görögök minden hosszabb terjedelmű, disztichonokban írott verset elégiának neveztek, tartalmától függetlenül. Volt harci, szerelmi, bölcseleti elégia.
Az elnevezést késóbb az európai irodalomban csak olyan költeményre alkalmazták, amely fájdalmat, bánatot fejezett ki kiegyensúlyozott, fegyelmezett hangon. Ezt a borongós hangnemet
- amellyel más műfajban is találkozhatunk- elégikusnak nevezzük.

elégia

Janus versét többen elégikus hangulatú epigrammának nevezik.
Miért?

Saját lelkéhez
(1466)
Nagy filozófiai költeménye, a Saját lelkéhez című talán legalkotása: hatalmas ívű, kozmikus távlatú világértelmezés, és a költő személyiségét bensőségesen s ugyanakkor
szenvedélyesen feltáró vallomás. Saját lelkét szólítja meg a költő: az önmegszólítás különös változata ez, amely test és lélek
kettősségének és elválasztottságának szemléletén alapul. Az
újplatonikus Ficino, akivel Janus leveleket is váltott, úgy gondolta, hogy a lélek nincs egyetlen testhez kötve.
Janus verse híven követi az újplatonista elképzelést. Eszerint a lélek az égi birodalomban, a csillagok fölött, az isteni közelében tölti előzetes életét. (Az újplatonista kozmoszban tehát
nincs Pokol!) Amikor sorsa úgy hozza, újra meg újra leszáll (vagy
lezuhan) a földre, s előző létét elfeledve mindig nyomorultan érzi
magát a testben. A feledés ugyanis nem teljes: visszavágyik az
égbe. Útközben azonban a planétáktól sorra megkapja emberi
tulajdonságait. Janus lelke is így érkezett: kilépve „a Rák izzó
kapuján", de ő nem ivott „a Serleg, a rejtelmes" feledést hozó vizéből, ezért emlékezhet útjára.
A költemény három részre tagolódik. Először emlékezteti
énjét a múltjára, metafizikai történetére, leszállására a csillagok
közül, a kozmoszból (1-14. sor). Azután leírja jelenét: a derekas,
derűs lélek és a gyönge, beteges test kínzó ellentétét (15-32. sor).
Végül elkeseredett tanácsot ad énjének a jövőre: ha ismét visszatérne a földre, ne legyen emberré, inkább valami más éló1énnyé
(33-44. sor). A megjelenítés képvilága is világosan tagolódik: az
erőteljesebb
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sajátos
önmegszólítás

újplatonikus
elképzelés

szerkezete

retorikai eszközök
tetőpont:

általánosítás

első rész asztrológiai katalógusát a középső rész antik mitológiai utalásai váltják fel, ezt pedig az utolsó rész természeti képei.
Retorikai szempontból két fontos tényező dominál a versben: az első részben a partitio (részletezés), az utolsóban az antitézis (ellentétezés). A középső újabb két részre oszlik, elóbb a
test fogyatékosságainak felsorolása, majd a lélek és test szembeállítása következik. A vers tetőpontja az a két sor, amelyben
a személyes sorsot, test és lélek találkozásának egyéni kudarcát általánosítja emberi végzetté:

„És ha a mostoha végzet űz ide vissza a földre,
csak nyomorult ember, csak ez az egy sose légy."

01as István fordítása)
A lélek perspektívája sem megnyugtató, hiszen a létezés
egymást követő szinteket tartalmaz az új platonikus felfogás szerint, és a nem emberi létforma ismét oda vezethet, hogy a lélek
idővel emberi testben találja magát ...
Foglaljuk össze Janus Pannonius humanista felfogásánakjellegzetes vonásait!
Melyik költeményével bizonyíthatjuk, hogy elítélte a vallásos
vakbuzgóságot?
Költői öntudatának megfogalmazását mely műveiben találjuk?
A Búcsú Váradtól című költeményben milyen értékeket sorakoztat fel?
Milyen műfajú költeményekben alkotott Janus jelentőset?
Rendszerezzük művészi eljárásait, eszközeit aszerint, hogy az ókori, középkori vagy reneszánsz költészetben találkoztunk már velük!

Mátyás visegrádi palotájának egyik részlete. 1467-68 között
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Irodalmi élet
a XV-XVI. századi
Magyarországon
Időrendi

nehézség: középkor
és reneszánsz Magyarországon

Irodalom nem mindig volt, és nem volt mindenütt. Nem tudunk
arról, hogy valaki Homérosz előtt is - miként az Íliász szerzője - kigondolt volna egy meróben képzeletbeli személyt. Nesztórt a tudósok szerint Homérosz találta ki, de régebbi idó'kbó1 és másunnan nem ismerünk koholt alakokról szóló történeteket.
A művészetek és az irodalom korszakai vagy stílusirányzatai sem
egyetemesek. Európában nem volt Tang- és Ming-korszak, amiként Kínában sem volt középkor vagy reneszánsz. A legkeletibb gótikus székesegyház a brassói Feketetemplom. A legkeletibb reneszánsz várkastély a moszkvai Kreml. Magyarország a művészeti stílusirányzatok,
korszakok, korstílusok (egyelőre tekintsük ezeket rokon értelmű szavaknak), tehát a korszakbesorolás szempontjából a Nyugathoz tartozik, de a stílusok egymásutánja olykor kevésbé szabályszerű, mint Franciaországban vagy Angliában.
A középkor például mindenütt megelőzi a reneszánszt. Általában
Magyarországon is, a magyar irodalommal azonban nem egészen ez a
helyzet. Hogy is állunk az időrenddel?
A kereszténység fölvétele előtti korokból való, ún. ősköltészeti emlékeink sajnos nem maradtak fönn, és a középkorból sincs meg sok olyasmi, amiről a tudósok valószínűsíteni tudják, hogy egykor meglehetett, a
Szent László-dalkörtől egészen az állítólagos, magyar nyelvű Trója-történetig. Ami az első idó'kbó1 ránk maradt, az mind magyar vendégszöveg
latin kódexben - legnevezetesebb a Halotti beszéd a XII„ az Ómagyar
Mária-siralom a XIII. század végéró1. Következtetni tudunk korábbiakra, de az igazság az, hogy az első fönnmaradt magyar nyelva könyvet, a
Ferenc-legendát megőrző Jókai-kódexet bizony a XV. században másolták. Fiatalabb a J6kai-kódexnél, de még így is a legrégebbi könyveink
közé tartozik a Bécsi, a Müncheni és az Apor-kódex, amelyek így együtt
egy magyar Biblia jókora részét tartalmazzák. Ma ismert középkori magyar kódexeink legtöbbjét (kb. 40 darabot) azonban még ennél is később,
a kolostori irodalmi művelődés virágkorában, az 1470 és 1530 közötti évtizedekben vetették papírra vagy pergamenre. Vagyis már azután, hogy
Janus Pannonius és nagybátyja, Vitéz János meghalt, Hess András budai ősnyomdája csődbe jutott, a rövid életű pozsonyi humanista-egyetem
pedig végleg bezárta kapuit. A magyar nyelvű középkori irodalom késői
nagy fölvirágzása csupán akkor következett be, amidőn a magyarországi reneszánsz irodalom első nagy virágkora már véget ért.

Volt-e udvari-lovagi irodalom?
Az, hogy századokig csak vendégszövegeink vannak, egészében
anyanyelvünkön írott könyveink pedig nincsenek, abban leli magyarázatát, hogy nem létezett olyan olvasóközönség, amely magyar könyvek-
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a művészeti
korszakok nem
egyetemesek

vendégszövegeink

kódexek

az olvasóközönség
hiánya

re igényt tartott volna. A vendégszöveget a bejegyző esetleges tulajdonostársai és legfőképp önmaga számára jegyezte be, hiszen ki más sejthette volna, hogy a latin kódexben éppen magyar prédikáció lapul?
A magyar olvasóközönség később alakult ki, mint a cseh, ám jóval korábban, mint például a szlovák vagy a román. S amikor végül létrejött
- a XV-XVI. század fordulóján-, akkor is sokkal inkább egyházi, semmint világi volt. A magyar kódexeknek szinte mindegyikét kolostorokban másolták. Az európai középkori anyanyelvű irodalom legfőbb világi műfajainak, a trubadúrok, trouvere-ek, Minnesangerek udvari lírájának és az - általában verses - udvari regénynek megvoltát Magyarországon nem tudjuk kimutatni. Voltak lovagok- elavult fegyvernemként még a mohácsi csatában is ők adták a nehézlovasságot -, de közülük sokan még a nevüket sem tudták volna leírni. A XV. század első felében akár még olyan magas rangú világi méltóság is lehetett írástudatlan, mint maga Hunyadi János.

A humanisták
Az írásbeli ügyintézést a nagyurak ráhagyták a papokra, akik közül egyesek kiváló külföldi egyetemeken szerezték műveltségüket, s itthon már a humanizmus meggy()ződéses híveinek bizonyultak. Az olasz
reneszánsz eszméi gyorsan tért hódítottak Magyarországon (gyorsabban, mint másutt), de eleinte roppant szűk körben: néhány könyvgyűj
tő füpap udvarában, aztán Mátyás királyéban, akinek vezető hivatalnokai jól képzett egyháziak voltak.
Hogy képet alkothassunk magunknak az irodalmi életró1 a korai
magyar humanisták e kicsiny, de fontos - és önnön fontosságát tökéletesen ismer()- csoportjában, íme egy részlet a pécsi püspök, Janus Pannonius egyik leveléből, amelyet barátjához, az olasz Galeotto Marzióhoz intézett valamikor 1465 és 1468 között:
Janus Pannonius
levele

„ Végül unszolsz, hogy küldjek könyveket. Amit eddig küldtem, nem volt
elég? Csak a görögjeim maradtak meg, a latinokat már mind elvitted.
Ne adja Isten: ha még görögül is tudna valamelyikőtök! Azt hiszem, akkor a görögökből sem hagynál meg nekem semmit. Ha pedig megtanuljátok, akkor én ráadom magam a zsidóra, és héber nyelvű kódexekből
állítok össze egy könyvtárat. Mi ez a nagy és kielégíthetetlen könyvéhség,
kérlek? Azt vélitek tán, ez nem bűn? Márpedig véleményem szerint mindegy, hogy erre vagy arra sóvárogsz-e mértéktelenül: egyformán bűn az.
Mindig vétkezik a lélek, ha mértéktelen indulat keríti hatalmába. De hát
sóvárogjatok könyvekre - csak másokat ne fosztogassatok, főleg akinek
kevesebbje van! Itália tömve ilyesféle holmikkal; hozassatok, amennyit
akartok! [. ..) Miért hurcoljátok el tőlem ingyen, ami a kezetek ügyébe
esik? Csak ti akartok tanulni? Pusztuljak el, ha összevéve olvastatok anynyit az egész hónap során, mint én csak tegnap is! A Múzsákra mondom,
még többet is írnék, meg olvasnék, de ha egyszer elszeditek tőlem a hozzávaló segédeszközöket, kénytelen leszek elhallgatni, s nyelvemet a rozsdának átengedni."

(Boronkai Iván fordítása)
a reneszánsz korai
térhódítása
Magyarországon

A középkori udvari-lovagi irodalom kialakulatlansága valami
képtelen módon szinte segített a korszerű, reneszánsz műveltség térhódításában. Janusék nem ütköztek bele az udvari-lovagi irodalom
hagyományának ellenállásába, mivel alig volt ilyen hagyomány. Ez
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lehet egyik magyarázata annak, hogy Magyarországon miért alakulhatott ki hihetetlenül korán jelentős reneszánsz irodalmi tevékenység. A francia és az angol reneszánsz lényegében a XVI. század elején
kezdődött. A magyarországi jó pár évtizeddel korábban.
A humanizmus korai megjelenésének másik oka Mátyás politikai fölfogásában keresendő. Valószínűleg ő volt az utolsó magyar
uralkodó, aki, bár nem volt magasabb méltósága magyar királyi címénél, legalábbis egyenrangúnak érezte magát a többi koronás fővel.
Jellemző módon nem a Szent István-i koronával, hanem a római császárok babérkoszorújával szerette ábrázoltatni magát, teljes joggal,
hiszen nemcsak a nyugat-, hanem a keletrómai, a bizánci császári
trón iránt is érdeklődött. A saját személyében kívánta megvalósítani
az antik világ reneszánszát. Természetesen kiaknázta a humanizmusban rejlő politikai lehetőségeket. Nemcsak élvezte csodálatos
könyvgyűjteményét, hanem - összekapcsolva bizánc~ trónigényét a
Corvina görög kódexeivel-megíratta a szolgálatába szegődött humanistákkal, hogy Bizánc eleste után a görög Múzsák átköltöztek Budára.

Késő középkor

és

a humanizmus
legfóbb pártolója
Mátyás

előreformáció

Eközben más egyházi értelmiségiek nem a palotában, hanem a
kolostorban fejtettek ki jelentős irodalmi tevékenységet. A krisztusi szegénységet nemcsak prédikáló, hanem meg is valósító kolduló rendek
szigorú regulájú- késóbbi szóval baloldali - szerzetesei és apácái elutasították az evilági gazdagságot, különösen pedig az egyház pompakedvelését. (Aligha véletlen, hogy például a Dózsa-felkelés eszmei vezetője, Mészáros Lőrinc a ferences rend legszigorúbb irányzatához tartozott.) A kereszténység hitbeli, nem külsó1eges részének viszont annál
nagyobb jelentőséget tulajdonítottak. Azt gondolták, hogy nem lehet
igazi hívő keresztény az olyan ember, aki csak megszokásból, a papi előírásoknak eleget téve gyakorolja vallását, s eközben egyáltalán nincs
tisztában azzal, hogy személyesen őneki magának mi köze van a krisztusi áldozathoz, a kereszthalálhoz. Tanítani akarták ezeket a csak-külsó1egesen keresztény híveket, hogy megóvják ó1rnt az elkárhozástól. S
mivel általában képzetlen embereket, latinul nem értő apácákat, papi
fokozatot nem nyert, ún. laikus testvéreket, sőt világiakat akartak tanítani, hát nem latinul, hanem magyarul írtak. Kerülték a nehezen érthető, cifra kifejezésmódot. A versekben - pontosabban az énekszövegekben - a rím vagy a szótagszám összhangjának kedvéért sosem tettek engedményt az értelem rovására. Éppoly egyszerűek, szinte hivalkodóan dísztelenek voltak kódexeik, mint a bennük foglalt szövegek.
(Érdemes összehasonlítani a dísztelen Példák könyvét az olasz reneszánsz könyvművészet ama világhírű remekével, amelyet a Dózsa-parasztháború kitöréséért felelős, humanista főpap, Bakócz Tamás készíttetett magának: az ún. Bak6cz-graduállal.)
Akifejezés viszonylagos egyszerűsége jól megfért az áhítat érzelmességével, olykor egyenesen rejtelmes (misztikus) jellegével.
(Ilyenkor a hívő valami titokzatos módon közvetlen kapcsolatba
kerül Istennel. A kapcsolat alapja az, hogy nemcsak a hívőnek
van szüksége Istenre, de Istennek is szüksége van őrá.) Vessünk
egy pillantást az 1510-es években másolt Nagyszombati-kódexnek a Szöveggyajteményben közölt, misztikus részletére!
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kolostori irodalom

az anyanyelvi
irodalom kezdetei

énekszövegek

A vallást komolyan vevő, középkor végi szellemi mozgalomnak
köszönhetjük magyar nyelvű kódexeink legjavát. A kolostori irodalomban ezért ne csak a késő középkort lássuk meg, hanem a reformáció
előzményét is.

Erasmista mozgalom és könyvnyomtatás

a humanista
jelentése

Rottertami
Erasmus

bibliafordítások
magyar
erasmisták
nyelvészeti
munkásság

A középkori iskolákban oktatott, ún. ,,hét szabad művészet" közül a trivium tárgyait (nyelv- és verstan, szónoklattan, vitatkozás) kevesebb megbecsülés övezte, mint a quadriviuméit (számtan, mértan,
csillagászat, zene). A betűk világát kevesebbre tartották, mint a számokét. A középkor a matematika, a logika, a természettudományok egyik
nagy korszaka. A következő virágkor a XVII. század. A XV-XVI. század viszont - a magányosan álló Kopernikuszt leszámítva - a természettudomány története szempontjából nem olyan kimagasló, mint ha
az irodalom- vagy a művészettörténet feló1 néznénk. A XV-XVI. század
vezető értelmiségije irodalmár, vagy legalábbis a ,,humán tudományok"
(„studia humanitatis") művelője. A „humanista" kifejezés a korabeli szóhasználatban éppen azt jelentette, hogy az illető például nem ,jurista"
(a jogtudomány szakértője), még kevésbé „canonista" (kifejezetten az
egyházjogé), hanem a nyelvtan, a szónoklattan, a történetírás, a költészet vagy az erkölcsbölcselet embere, magyarán: bölcsész.
A XVI. század leghíresebb humanistájának, a németalföldi Rotterdami Erasmusnak hosszú ideig nehézséget okozott a doktori kalap
megszerzése. Nem tudott érdeklődést érezni a skolasztika végtelenül kifinomult logikájával kidolgozott istenbizonyítékok iránt, és képtelen volt százszámra bevágni ó1tet. Hívő volt, de vallásossága személyes alapokon nyugodott, nem a logika törvényein. A papokban viszont
nem hitt. A szerzeteseket csak azért volt képes „atyám"-nak szólítani,
mert a családi híradás szerint szerzetes nemzette, ezért minden
szembejövő barátról joggal föltételezhette, hogy esetleg épp az illetőben
tisztelheti atyját.
Erasmus latinul írt, de - már a reformáció előtt - fontosnak tartotta, hogy az emberek anyanyelvükön is olvashassák mind a Bibliát,
mind az ókori pogány irodalom remekműveit. Magyar követői bele is
fogtak egy új, hitelesebb és pontosabb bibliafordítás előkészítésébe.
Komjáthy Benedek Szent Pál leveleit, Pesti Gábor a négy evangéliumot, Sylvester János pedig már a teljes Újtestamentumot átültette magyarra. Nyelvészeti munkásságot is kifejtettek: Pesti Gábor szótárt,
Sylvester pedig magyar-latin társalgási tankönyvet szerkesztett, és
megírta az első magyar (a latinnal való összehasonlításon alapuló)
nyelvtant, amelyben többek között az esetrendszert is fölfedezte, és elbüszkélkedett azzal, hogy a magyarban több eset van, mint a köztiszteletben álló ókori nyelvekben.
Újszövetségének függelékében közölte Sylvester az első magyar
nyelvű szónoklattani tanulmányt, mely - Erasmus nyomán - a metaforáról (és a vele rokon példabeszédekró1 és hasonlatokról) szól. Fölfedezte, hogy magyarul is lehet ókori mértékre disztichonokat (hexametereket és pentametereket) szerezni:

disztichon
magyar nyelven

„Próféták által szólt rígen néked az Isten,
azkit igtrt, tmé, vígre megadta Fiát!"
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Alaposan ismerjük-e a disztichon szabályait? Olvassuk el a Szöveggyűjteményben Sylvester ajánló költeményét. Önellenőrzés
ként állapítsuk meg, tiszteletben tartja-e a költő a hexameter
(nem csak a pentameter) metszetét! Fölfedezünk-e Sylvester soraiban olyan helyeket, amelyeknek tiszta skandálásához össze
kell vonnunk két - szó végi és szó eleji - szótagot? Mi lehet ennek az oka?
Végre Pesti Gábor lefordított egy többé-kevésbé ókori eredetű
könyvet, pogány szerzőnek - a keresztény századok által ugyan alaposan átdolgozott - munkáját: Aesopus meséit. (A XVI. század folyamán
aztán mások folytatták az erasmista csoport útját. Az ifjú Bornemisza
Péter magyarra fordította Szophoklész Elektráját. 1998-banjelent meg
egy friss fölfedezés: egy nyomtatványtöredék, mely néhány lapot tartalmaz Euripidész Iphigeneiájának magyar fordításából.)
Valamelyest iskolamesteri jellegű volt az az irodalmi élet, amelyet az erasmisták próbáltak Magyarországon megszervezni. Hatásuk
mindenesetre nem volt jelentős. Pedig fölismerték a nyomtatott betű fontosságát, és mecénásaik költségén rendre kiadták műveiket. Eleinte külföldön: Krakkóban és Bécsben, aztán Magyarországon is. (Hess András
és egy másik ősnyomda csődje után Magyarországon évtizedekig nem sikerült meghonosítani a könyvnyomtatást.) Mindenesetre jegyezzük meg
a magyar művelődéstörténet két fontos évszámát. 1473: ekkor jelenik
meg Budán Hess András első munkája, egy latin nyelvű nyomtatvány.
1541: az első Magyarországon nyomtatott, magyar nyelvű könyv, a sárvár-újszigeti ideiglenes nyomda terméke, Sylvester Újtestamentuma.
A magyar könyvnyomtatást végül nem az erasmisták, hanem a
reformátorok fejlesztik ki. A XVI. század végéig a számos protestáns és
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Sylvester János disztichonban írt bevezetője bibliafordításához
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az elenyésző számú katolikus nyomda összesen kb. 1000 különböző kiadványt állít elő, jobbára magyar és latin nyelven. Hatalmas szám, ha
a román, szlovák, ukrán nyelvű nyomdászat történetével vetjük össze,
de nem az, ha a nyugati nyomdaiparéval. A kiadványok számát tekintve Lyon város könyvtermelése 24-szeresen múlta felül Magyarországét.
Franciaországban a XVI. században több nyomda működött, mint ahány
kiadványt mi számon tartunk.

Írásbeliség és szóbeliség határán
A könyvnyomtatás elterjedésének korában a nagy hagyományú,
régies műfajok is tovább éltek. Az ún. históriás ének valamilyen előz
ményeiró1 már Anonymusnál is olvashatunk, de a műfaj legkorábbi
fönnmaradt szövegemléke, a Sabác viadala, csupán a XV. század végén
született meg. Az alapvetően szóbeli terjedésű históriás énekek divatjának eleinte inkább használt, semmint ártott a könyvnyomtatás. Az
énekmondó, a hegedős, többnyire írástudatlan közönségnek énekelt, de
ő maga írástudó volt, sőt volt neki valamilyen kéziratgyűjteménye is,
amelyet könyvnek vagy krónikának nevezett, és abbajegyezgette be mű
sorának szövegeit. Bizodalmam Krisztusban, /Azután kr6nikámban mondja a Szendrői hegedős ének ismeretlen szerzője (1540-es évek).
A műfaj legnagyobb alakja, Tinódi Sebestyén Cronica címmel
nyomtatásban is közzétette históriás énekeit (1554). A gyűjteményt
részben már olvasmányul szánta, részben még munkaeszközül a többi
hegedős számára, hogy ó'k országszerte széténekelhessék Tinódi műveit
azok között is, akik nehezen vagy egyáltalán nem tudtak olvasni, és szívesebben hallgattak énekszót. A Cronica szerzője ezért látta el szövegeit hangjegyekkel. Sokan megtanulják énekórán azt a dallamot, amely
az Egri históriának summája fölött áll. Liszt Ferencnek roppant csalódást okozott Tinódi zenéje, jóllehet az Eger vár viadaljáról való ének
nyitó dallama egyes zenetörténészek szerint már az ún. verbunkos stílushoz tartozik. Kodály Zoltán mindenesetre verbunkos stílusban dolgozta föl.

A Cronica címlapja. 1554
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históriás ének

Tinódi
Cronicája

Hallgassuk meg a H.áry János szvit Intermezzo (Közjáték)
tételét!

című

A históriás ének művészi igénytelensége közismert. Gyakori morféma- sőt önrímeit a költői találékonyság hiányának szokás tulajdonítani. Ahogy gunyoros költészettanában (első Vojtina-levelében) Arany
írja:

„Igét igével, raggal a ragot,
Hőssel - könnyeddel, keblét és szivét
Rímnek nagyon jó, szépen kivivéd,
Mint a Tinódi százötven valá-ja ... "

ismétlések

változatos téma

széphistória

Mindez igaz - de tekintetbe kell venni, hogy a históriás ének mű
faja igencsak régi. Történeteket már akkor énekeltek, amikor nemcsak
a hallgató, hanem a költő maga is írástudatlan volt, és ezért emlékező
tehetségére és találékonyságára támaszkodva rögtönözni kényszerült.
Aki pedig rögtönöz, az minduntalan ismétlésekbe bocsátkozik. Az írástudatlan, népi énekmondók költői eljárásainak tanulmányozása világszerte erre a tanulságra vezetett. (A homéroszi ismétlések is az énekmondás ősi hagyományából erednek.) Az írástudatlan hallgatóság befogadásmódját valószínűleg kritikátlanság, könnyű ön-átengedés, olykor révület jellemezhette: "szinte álomban" hallgatták a történeteket,
ahogy Anonymus meséli. Ezzel a hallgatásmóddal bizonyára jobban
megfértek az ismétlődések, mint egy-egy kényes ízlésű, mai olvasó befogadói várakozásaival.
A históriás ének rímelése egyhangú volt, de tárgyválasztása nem.
Írtak ilyeneket hajdani és közelmúltbeli, békés és hadi eseményekről,
úgy, hogy a históriás ének egyszerre játszotta a történelemkönyv és a
hírlap szerepét. Amíg a teljes magyar Biblia el nem készült (Károlyi
Gáspár, 1590), a bibliai könyveket is históriás énekekbe foglalták.
A vallási és társadalmi hírverés legfóbb eszköze a históriás ének volt.
A XVI. század második felében aztán lassan elkezdtek írni a szerelemről is. (Ma ezeket a históriás énekeket nevezzük széphistóriáknak.)

História egy Árgirus neva királyfiról
és egy tündér szazleányról
szerz<íjét
nem ismerjük

ismert
alapszerkezet

A legtitokzatosabb művek egyike a magyar irodalomban a História egy
Árgirus neva királyfiról és egy tündér szazleányról. Nem tudjuk, ki írta.
Az első versszakok kezdőbetűiből (a "versfejekbó1") a Gergei (Görgey?
Gyergyei? Gyergyai?) Albert nevet olvassuk ki, de lehet, hogy ez a személy (akiről egyébként az égvilágon semmit sem tudunk) nem maga a
szerző, hanem az, akinek a művet ajánlották. A költő a bevezetőben bejelenti, hogy'olaszból fordított le egy szöveget, amely a tündérországról
szól - ám az nem világos, hogy az Árgirus-széphistóriára céloz-e, vagy
egy másik, korábbi munkájára. Amű olasz eredetijét mindenesetre máig
nem sikerült megtalálni. Nem tudjuk, hol írták (talán Erdélyben - legalábbis van a műnek olyan olvasata, amely politikai allegóriaként Erdélyre vonatkoztatja). A XVI. század végéről maradt fönn első, töredékes kézirata.
A "Faőrz6"" mesék fajtájába tartozó történet alapszerkezete világszerte ismert. A nagy, nemzetközi népmese-katalógusban (egyébként a
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magyarban is) a 400. számot viseli. A műköltészetben is gyakori. Beletartozik tágabb rokonságábaAmor és Psyche mítosza, amelyet Apuleius
Aranyszamarából ismerünk, de Mozart (és Emmanuel Schikaneder) Varázsfuvolája, valamint Petőfi János vitéze is. S egy közeli rokon: az Árgirus-széphist6ria roppant erősen hatott Vörösmarty Csongor és Tündéjére.
Az alábbi részlet rámutat a mű egyik-másik titokzatos vonására:
„Igen meleg idő az időben vala,
Földig terjedt haja mint egy sátor vala,
Szép fényes, tündöklő, aranyszálú haja,
Szép gyenge személynek árnyékot tart vala.
testszínű ruhája,
fejére borítva,
Gyenge zöld pázsitot az alja csapdossa,
Gyenge piros színe mintha mosolyogna.

Testén ingadozik

Lengedező fátyol

Fejér gyenge lába mint hattyúnak tolla,
Saru az ő lábán akkoron nem vala,
Csak az lába feje mint h6 látszik vala,
Zöld harmatos pázsit nedvesíti vala."
A tündér szűzleány ruhája vagy testszínű öltözék és fátyol, vagy
csupán áttetsző fátyolruha, mint Lucas Cranach némely festményén.
A Csongor és Tündében fátyolruha szerepel, Apuleiusnál egyenesen
gyászfátyol, haláljelkép. A tündér szűzleány is a Változó Hely kertjében viseli fátylát, a Fekete Városban, élet és halál határvonalán, ott,
ahol Árgirus végzetes álomba merül. Az Árgirus-széphist6ria azon mű
vek sorába tartozik, amelyek - emlékezzünk vissza Boccaccio Dekameronjának kerettörténetére, a pestisre - a szerelmet a halállal hozzák
összefüggésbe.
Ez a szerelem az észjárástörténet szempontjából roppant régies
- mintha az udvari szerelem eszmerendszerének kialakulását megelő
ző világból maradt volna fönn. A széphistóriában nincs nyoma a trubadúrok által Európa-szerte elterjesztett nőtiszteletnek, ellenkezó1eg: a
tündér szűzleány a kezdeményező, ő ülteti az aranyalmatermő csodafát, hogy Árgirussal megismerkedhessék. A mű végén, a halál-utáni lakodalomban Árgirus háromszor üti arcul a tündért, ami jellegzetes
meseelem, de aligha egyeztethető össze az udvari szerelemben kötelező, végletes nőtisztelettel.
Érdekes módon a Balassi-előtti szerelmi és erotikus lírai emlékek - a virágénekek, ahogy akkoriban nevezték ó1rnt - ugyanilyen módon régiesek. Idevágó szövegeket alig ismerünk: csupán néhány nyúlfarknyi töredék, illetve a virágének-mondást tilalmazó (általában papi)
megnyilatkozás áll rendelkezésünkre. Ezekbó1 mégis ki lehet következtetni három olyan műfaj megvoltát, amelyek az európai szerelmi és erotikus lírákban is kimutathatók az udvari szerelem megjelenését megelőző idó'kbó1. Bizonyíthatóan voltak Magyarországon is női dalok (ezekben a nő vágyódik a férfi után és nem fordítva), táncdalok (vagy ún. tavaszénekek), továbbá illetlen nóták, más szóval ún. lator virágénekek,
ám azt nem sikerült kétséget kizárólag bebizonyítani, hogy a Balassi
előtti egy-két nemzedék is művelte volna az udvari szerelmi lírát.
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a fátyol
jelképisége

a szerelem
ábrázolása
régies

virágénekek

műfajai

A reformáció irodalma
a sokirányú
reformáció

az alapgondolat

Luther álláspontja:
Isten irgalma
végtelen

A reformáció voltaképpen nem 1517-ben kezdődött. Gyökerei viszszanyúlnak a kereszténység kezdeteihez. Luther eredetileg ágostonos
s_zerzetes volt, s utóbb, már a hitújító mozgalom vezetőjeként is gyakran
Agoston gondolataiból merített. A késő középkori vallási válság régóta
tartott már, a keresztény írók rég megfogalmazták kétségeiket, amidőn
Luther zászlót bontott. Sok hívő fejében megfordultak az övéhez hasonló gondolatok, és tulajdonképpen kicsin múlott, hogy az, ami végül bekövetkezett, nem az egyház megújulása, hanem kettészakadása lett. Sőt
még több részre, hiszen a protestánsok (összefoglalóan így nevezzük a
XVI. századi hitújítókat) maguk sem egyetlen egyházba tömörültek. A
korabeli magyar írásbeliségben fontos szerepet játszottak az evangélikusok (Luther és Melanchthon követői) , a reformátusok (a helvét reformáció: Kálvin, Béza, Zwingli [e. cvingli], Bullinger hívei), a Servet [e.
szervét] nyomdokain járó szentháromság-tagadók és unitáriusok, valamint az Újszövetség érvényét kétségbe vonó „zsidózók": a szombatosok.
Nem valami kicsiség volt a tét, hanem maga az örök élet. Az ókori egyiptomiak fölöltöztették s etették halottaikat, hogy tovább éljenek.
A keresztények jó cselekedetekkel, bűnbánattal, könyörgéssel, önsanyargatással, adományokkal talán kiérdemelhetik a.halál utáni boldog
életet, ahogy a régi papok tanították, de a középkor vége felé ebben egyre többen kezdtek kételkedni. Üdvösségüket egyáltalán nem vették bizonyosra, és iszonyúan féltek a haláltól. Ők már többé-kevésbé modern
emberek voltak, nem világcsudája aszkéták és nem is a szenvedéseket
zokszó nélkül elviselő szentek. Nem voltak hitetlenek, de hiányzott beló1ük a vakhit bizonyossága. Amit bizonyosan tudtak, az a saját, személyes bűnösségük tudata volt: hogy szégyellnivaló cselekedeteik súlya
okvetlenül nagyobb annál, semhogy ó'k saját érdemükbó1, vagy támogató szentek jóindulatából, vagy éppenséggel pénzadományok fejében
bekerülhetnének az üdvözülésre kiválasztott törpe kisebbségbe. Még az
lenne jobb, ha nem lenne túlvilág. Ha van, ó'k a pokolra jutnak.
Illetve mégsem, mondja Luther. Hiszen a könyörületes Isten, názáreti Jézus mindenkit megmentett az örök haláltól, és mindenkit megajándékozott az örök élettel. Nemcsak minket, kis bűnösöket, de még
az égbekiáltó gaztettek elkövetőit is, mert irgalma végtelen. Halálunk
után mindannyian az égbe kerülünk. Ámde a kegyelem nem önműködő
gépezet rúgójárajár. Hiszen igaz ugyan, hogy az ártatlan Jézus személy
szerint énértem, bűnösért szenvedett kereszthalált, de elvégre nem
muszáj elfogadnom ezt az áldozatot. Ha például fölfohászkodom Szűz
Máriához, hogy segítsen be az égbe, az nemcsak azt jelenti, hogy helyesen - tisztelem őt, hanem azt is, hogy lekicsinylem, keveslem a
krisztusi áldozatot, és azt gondolom, nem fog ártani hozzá még egy
picinyke protekció. Ha megszentelt vizeket meg olajokat használok,
Rómába vagy más szent helyre zarándoklok, búcsúcédulát vásárlok, az
mind ugyanannak a jele: hogy nem bízom a krisztusi ajándékban, nem
elégszem meg vele. Ahogy a magyar evangélikus prédikátor-költó'k első
nemzedékéhez tartozó Szkhárosi Horvát András (működéséró1 adataink fó1eg az 1540-es évekből vannak, születésének és halálának esztendejét nem ismerjük) írja:
„Mit járna hát Krisztus ott a keresztfával,
Rosszas seregével, pökdösött orcával,
Likas oldalával, sebes lábaival,
Ha pápa megváltott büdös olajával?"
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Nos, ez az út a pokolba vezet. A mennyországba pedig csak a hit.
A hit annak biztos tudata, hogy bűnös mivoltomban mindenképp el kell
kárhoznom - el kellene, ha Krisztus meg nem mentett volna. A hit az
őrá való teljes ráhagyatkozás.
Olvassuk el az utolsó ítéletró1 szóló híres éneket, amely a katolikus egyházban mindmáig a temetés után mondott, ún. engesztelő szentmise alapszövege, és amelyet századokkal az egyházszakadás előtt írt egy'latin nyelvű költő, talán Celanói [e. cselanói]
Tam~ (1190 k.-1255)!

Az ítéletnap, az a bizonyos nap (dies illa), ahogy a rettegő keresztény hívő (mert ő az, aki beszél) az első szakban alig meri megnevezni,
nem jót hoz, hanem az egész világot beborító tűzvészt, nem üdvösséget
ígér, hanem poklot. A föltámadás nem a mennyországot jelenti a holtak számára: ítélőszék elé idézi őket a csodakürt.
Miért oly irtózatos látvány az az írott könyv (liber scriptus), amelyet egyszer csak eló'hoznak, s amelyben minden benne foglaltatik?
[A magyar fordítás itt nem szerencsés. „Kézzel írt könyv"-ről beszél, holott akkoriban még nem is létezett másmilyen könyv (nyomtatvány)].
Az írás említése nem is ezért történik, hanem, hogy elgondolhassuk azt
a mennyei hivatalt, amelyben a paradicsomi bűnbeeséstől fogva egyre
csak írnak és írnak, ahol mindannyiunknak minden bűnét és jó cselekedetét egyaránt följegyzik és értékelik, még a gondolatban elkövetett,
csupán szándékban maradt tetteinket is. (Jusson eszünkbe ez a mindent számon tartó hivatal akkor is, amikor majd Franz Kafkától olvassuk A per című regényt.) Az üdvözülés kétséges, szinte kilátástalan.
A 7. szak- pedig hol van még a reformáció- mintha a szentek segítségül hívását is hiú reménynek minősítené: akkor majd miféle pártfogó
segítségéért folyamodhatom, kérdezi a hívő. Az ítélkezés persze igazságos lesz, de nem elfogulatlan és tárgyilagos. A harag napja lesz az a nap,
mert rosszak vagyunk, mert bűneinkhez képest erényeink roppant csekélyek.
Az a szó, hogy „Isten", a versben eddig nem hangzott el, s az istenfogalom is csupán egy-összetevőjű: csak a mindentudó, rémületes
igazságtevő képe formálódik meg előttünk. A 2. és a 6. versszakban egyszerűen bíróról van szó (iudex), a 4.-ben ítélőró1 (iudicans), aki szigorúan (stricte) ítélkezik. Istent először a 8. versszakban szólítja meg a hívő
(s aztán mindvégig ó'hozzá beszél). A megszólítás még egy ilyen előké
szítés után is roppant erőteljes és bátor! Ugyanis így kiált Istenhez: „Rémületes Királyi Fenség!"
S ekkor következik be a hihetetlen és csodaszerű fordulat: qui salvandos salvas gratis - folytatja a hívő a Rettegett Király megszólítását-, aki az üdvözítendó1rnt „grátisz", ingyen üdvözíted, vagyis nem jó cselekedeteik stb. okán, hanem azért, mert végtelenül jó és kegyelmes vagy:

az irodalmi
eléízményekből:

A harag napja

az ítéletnap
az írott könyv

Isten-kép

fordulat

„Rettenetes Fejedelem,
Kinél ingyen a kegyelem:
Örök Jóság, légy jó velem!"

A következő szak Jézust emlékezteti egy olyan körülményre, amelyet a fordító talán nem elég nyersen adott vissza: sum causa tuae viae:
keresztutad oka én vagyok, mondja a hívő a Megváltónak, vagyis személy szerint értem, részvétbó1 haltál kínhalált. Ez a reformáció alapgondolata: az ember pokolra való bűnös, és elkárhozik, hacsaknem egész
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,,keresztutad oka
én vagyok"

a reformáció
alapelvei

egyén és közösség

a zsoltárköltészet
felvirágzása

mivoltában hagyatkozik rá a végtelen isteni kegyelemre. Az „Isten" szó
a 12. versszakban bukkan föl, rímhelyzetben. A „banös"-re és az „arcom"-ra rímel: „Banös (reus) módjára reszketek, Bantől vöröslik arcom
(vultus meus), Könyörülj meg a hozzád folyamodón, Isten (Deus)!"
A vers elolvasása után megállapíthatjuk, hogy a reformáció alapelveit föllelhetjük korábbi egyházi íróknál is. Ezek lényege:
Az ember bűnös, jó cselekedetei nem elegendők az üdvösséghez.
Nem ajó cselekedetek, hanem csak a hit által történik a megigazulás.
Nem a szentek, hanem Jézus az egyedüli közbenjáró.
A XVI. század vallásossága már nem afféle adottság, társadalmi
környezet, amelybe mintegy beleszületik a hívő. A magyar kereszténység történetében ekkor fordult elő először, hogy szomszédos házakban
egymásétól különböző vallási meggyőződésű emberek laktak. Többé-kevésbé érvényben volt ugyan ama híres-hírhedt elv, hogy "cuius regio,
eius religio", azaz - Pázmány Péter szavával - "akié a fundus, azé a kápolna", ámde a valláson mégis mindenkinek saját magának kellett elgondolkodnia. Az Istenhez való viszony kérdése minden keresztény nemcsak a protestáns - számára egyéni kérdés, sőt a legegyénibb, hiszen a válaszon személyesen ő - és csakis ő - mindent megnyerhet és
mindent elveszíthet. Ugyanakkor a keresztény egyéniségek- nemcsak
a protestánsok - közösség tagjaiként hívó'k. Mindenképpen valamelyik
egyház tagjaiként gyakorolják vallásukat.
A reformáció korának köszönhetjük a személyes vallásosság költészetének, de a közösségi áhítat gyülekezeti énekeinek is nagy kivirágzását. Mindkettőnek forrása és irodalmi mintája a Zsoltárok könyvében
található.

Kecskeméti Vég Mihály: 55. zsoltár
A személyes vallásosság költészetének egyik változatában az
egyén épp az őt körülvevő közösség ellen panaszkodik, úgy fordul az Istenhez.
Olvassuk el Kecskeméti Vég Mihály(?-?) átköltését az 55. zsoltárból (1561vagy1567), majd hallgassuk meg figyelmesen Kodály
Zoltán Psalmus Hungaricus (Magyar zsoltár) című művét (1923)!
Próbáljuk meg úgy olvasni a szöveget, mint ha a mai közállapotok ellen szólna! Sikerül-e?'?
Kodály 1923-ban különösen időszerűnek érezte a szöveget. Vajon
miért?
Vegyünk elő egy mai magyar Bibliát, és hasonlítsuk össze Kecskemétj Vég Mihály átköltését a prózai fordítással! Vizsgáljuk
meg, hogy a XVI. századi ének ma is időszerű gondolatai netán
megvoltak-e már az eredeti szövegben is! Kimondhatjuk-e, hogy a zsidó zsoltárköltő már a személyes vallásosságra is
példát mutatott?
Mérjük meg a sorok utolsó előtti szótagjainak hosszát! Általában
hosszúak-e vagy rövidek azok a szótagok, amelyek elfoglalják ezt
a helyet? Számoljunk átlagot!
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Az eredményt értelmezhetjük-e úgy, mint egy sajátos, nem a gö-

rög és római verselést utánzó magyar időmérték bizonyítékát?
Keressünk hasonló vers formájú népdalokat! Ilyen-e a Kiskacsa
fürdik? És az Elment a két lány?
Vannak, akik megrázónak érzik a költemény 4. szakát:
„Hogyha énnékem szárnyam lett volna,
Mint az galamb, elröpültem volna,
Hogyha az Isten engedte volna,
Innét én régen elfutottam volna."
A második sorban eggyel kevesebb a szótag, mint a többiben. Kodály miként hidalja át a hiányt?
Gyűjtsük össze figyelmes hallgatással azokat a helyeket, ahol Ko-

dály eltér a szövegtó1! Találgassunk: vajon mik lehettek a kihagyások okai? Találunk-e olyan helyet, ahol javítani próbált a csupán pontatlan másolatokban ránk maradt - szövegen?
Szenci Molnár Albert (1574--1634) francia és német átköltések
nyomán lefordította és kiadta a teljes zsoltároskönyvet (1607). Az
énekgyűjtemény egyik legnevezetesebb darabjának, a 42. zsoltárnak első szakaszai így hangzanak:

Mint a szép, híves patakra
Az szarvas kívánkozik,
Lelkem úgy óhajt Uramra,
És hozzá fohászkodik.
Tehozzád, én Istenem,
Szomjúhozik én lelkem,
Vajon színed eleiben
Mikor jutok, élő Isten?
Könnyhullatásim énnékem
Kenyerem éjjel nappal,
Midőn azt kérdik éntőlem:
„Hol Istened, kit vártál?"
Ezen lelkem kiontom,
És házadat óhajtom,
Hol az hívek seregíben
Örvendek szép éneklésben.

Szenci Molnár
Albert: 42. zsoltár

Az utolsó sorokból képet alkothatunk magunknak arról, hogy az

Isten közellétére szomjazó hívő miként talál megnyugvást a református gyülekezet közösségében. Próbáljunk választ keresni
arra, hogy az Istenre vágyó, háborgó lelket miként békítheti meg
a gyülekezet, a templom! Vessük össze a református gyülekezet
e képét annak a közösségnek a képével, amelyró1 Kecskeméti Vég
Mihály ad leírást! Mi lehet az oka a két közösség eltérő
értékelésének?
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Túl a reformáción
magyar protestáns
hagyomány

vallásszabadság
Erdélyben

Jacobus
Palaeologus

A mai magyar nyelvterület protestánsai fó1eg reformátusok, kisebb részben evangélikusok. Vannak, fó1eg Erdélyben, unitáriusok, és
immár nincsenek szombatosok. (Az utolsó két zsidó hitű székely falu lakosságát a nácik és bérenceik gyilkolták le.) A legújabb kori helyzet persze sokban meghatározza az irodalmi hagyományt. A magyar protestáns múltból elsősorban azokat a nagyjainkat tartjuk számon, akiknek
tiszteletét ma is erős egyházak szervezik: a református Károlyi Gáspárt, Szenci .Molnár Albertet, az evangélikus Bornemisza Pétert, a
mindkét felekezetet kipróbált, majd unitáriussá lett Heltai Gáspárt,
Dávid Ferencet. Tudnunk kell azonban, hogy a XVI-XVII. századi Magyarország vallásföldrajza és irodalmi tevékenysége gyökeresen különbözött a késóbbiétó1. A katolikusoknak például egészen a század végéig
nem volt nyomdájuk, könyvtermésük a protestánsokéhoz képest jelentéktelen. Az 1580-as években mind Erdély, mind a királyi Magyarország és a hódoltság la:kosságána:k számottevő része szentháromság-tagadó lehetett. Az 1568-as tordai országgyűlés törvénybe iktatta a vallás és a tanítás (prédikálás) szabadságát: „az hit Istennek ajándéka, ez
hallásb6l leszön, mely hallás Isten igéje által vagyon". Azokban az években Erdélyben roppant nagy befolyásra tett szert a vallási újításokra
igencsak fogékony János Zsigmond fejedelem értelmiségi köre: egy rendkívül művelt, a reformáció határain túllépő, szabadgondolkodó, fó1eg
külföldi menekültekbó1 álló eretnek-csoport, köztük egy latin nyelvű
nagy író, a humanista teológus és bölcselő Jacobus Palaeologus
(1520?-1585).
Fő műveit Erdélyben: Kolozsvárott, Olcónán és Aranyosgerenden
írta. Hitelméleti munkáiba illesztette két regényes elbeszélését. Az
egyik afféle tudományos-fantasztikus novella, mely a (persze János
Zsigmond fejedelem tiszteletére) Ioannopolis-nak nevezett üvegvárosban (ez a kifúrt földgolyón keresztül, alulról kapja a közvilágítást) játszódik, ahová az erdélyi szerző különös kalandok után, repülő szőnye
gen érkezik meg. A másik, a Kolozsvárra látogató mexikói indián Telephus története, bízvást a XVIII. századi francia vadember-regények
előzményének tekinthető. Ezeket a nemrég fölfedezett műveket még
nem kellően dolgozta föl az irodalomtörténet-írás, így tankönyvben
egyelőre legföljebb említést tehetünk róluk.
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Balassi Bálint
(1554-1594)

személyisége

életrajzi adatok

első műve:

Füves kertecske

Anna-szerelem

1588-89:
a legtermékenyebb
évek

Ő a magyar nyelvű reneszánsz szerelmi líra, az istenkereső költészet, az udvari színjáték megteremtője.
Megzabolázhatatlan személyiségével, szokatlan életvitelével többször keltett országos föltűnést . Petőfi, Ady, József Attila is gyakran került ellentétbe környezetével, de Balassi
nagyúr volt, aki érvényt tudott szerezni akaratának, és így botrányai is nagyra sikeredtek. A levéltárak tele vannak végeláthatatlan pöreinek iratanyagával. Ha életrajzát e pöriratok alapján írnánk meg, kegyetlen, hatalmaskodó és bosszúvágyó főúr
arcképét kellene megalkotnunk, aki embertelenül bánik török
foglyával, aki egy gyermekkori sérelemért férfikorában vesz
elégtételt, aki tettlegességgel válaszol, ha úgy érzi, nem kapja
meg a rangjának kijáró tiszteletet.
Ha verseit olvassuk, egészen más arcképet látunk magunk
előtt: az első magyar lírikusét.
Életrajzát éppen ezért kétféleképpen fogjuk megközelíteni. Először futólag áttekintünk életeseményeinek lexikoncikkszerűen fölsorolt adatain, aztán rápillantunk egy költeményére, mint egy költő életrajzának legfontosabb - bár korról korra,
sőt olvasóról olvasóra változó - forrására.
Zólyomban (ma Szlovákia) született, 1554. október 20-án, Esztergomban halt meg, 1594. május 30-án. Nevét Balassának is írta. Bornemisza Péter, zólyomi udvari prédikátor, a magyar Elektra és a híres búcsúének szerzője nevelte; egy tankönyvük Balassi saját kezű tollpróbájával maradt fönn. Diákoskodott Nürnbergben, talán megfordult egy német egyetemen, esetleg Padovában is. Felnőtt korában már tudott horvátul, latinul, lengyelül, németül, olaszul, románul, szlovákul és törökül.
1569-ben atyját összeesküvés gyanújával letartóztatták, a család Lengyelországba menekült, ahová az apa utánuk szökött. 1572-ben jelent
meg Balassi első műve, a Füves kertecske: protestáns elmélkedés, amelyet szüleinek vigasztalására németbó1 fordított. Rudolf őszi koronázásán a kegyelmet nyert apa már főajtónálló-mesterként vett részt, a 18
éves Balassi pedig az egész udvart elkápráztatta juhásztáncával.
1579-82 között egri hadnagy volt "ötven lovon". 1578 és 1584 között zajlott botrányokban dús szerelme Ungnád Kristófné Losonczy Annával (Anna-versek). 1584 karácsonyán vette feleségül unokatestvérét, Dobó Krisztinát, a hozománynak tekintett Sárospatakot elfoglalta, és még aznap elvesztette; vérfertőzésért és várfoglalásért perbe fogták. 1587-88 kedvező fordulatot hozott: megözvegyülvén szabaddá vált a dúsgazdag Ungnádné, a katolikus egyházba áttért Balassi házasságát érvénytelenítették, a vádakat elejtették, legfontosabb birtokait visszaszerezte, és újabb
botrányáig még katonai pályáját is folytathatta. 1588-89 volt a legtermékenyebb éve: a Júlia-versek körül ekkor épült ki a Maga kezével írt
könyve, ekkor írta a Valahány török bejtet, a Szép magyar comoediát, talán az elveszett Jephtes históriáját, s talán ekkor szervezte meg a „Nyolc
ifiú legény" reneszánsz költői körét. 1589-ben házassági tervének ku-
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Balassi Bálint arcképe. Ismeretlen festő műve . 1587
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Msi halála

darca miatt és egy új hadjárat hírére Lengyelországba távozott. Ott írta
a Celia-verseket; múzsájuk Wesselényi Ferencné Szárkándy Anna lehetett. Eljutott a tengerparti Braunsbergbe, és tanulmányokat folytatott a
jezsuitáknál. 1591-tó1 újra itthon volt. 1593 körüli Fulvia-korszakáról
alig tudunk (Valami új versek). A régóta várt új hadjárat során részt vett
családi birtokainak, Divénynek, Kékkőnek ostromában és visszafoglalásában. 1594-ben Esztergom alatt ágyúgolyó sebezte halálra. Teológiai fordítását (E. Campion, Tíz okok) gyóntatója, Dobokay Sándor végezte be.

A végek dicsérete:
életrajzi adalék vagy költészet?
a csoportosítás
hagyománya

istenes versek
szerzője

vitézi költő

a szerelem költője

Balassi énekeit három csoportba szokták beosztani: vitézi, szerelmi és vallási költeményeket különböztetnek meg.
A csoportosítás hagyománya egy 1610 körüli irodalmártól ered.
Ő állította össze azt a kéziratos versgyűjteményt, amelynek ránk
maradt másolata az ún. Balassa-kódex. Az összeállítás élén találjuk meg ezt az osztályozást: "Következnek Balassi Bálintnak
kölem-kölemféle szerelmes éneki, kik között egynéhány isteni dicsíret és vitézsígről való ének is vagyon." A felosztás alapján a
különböző korszakok mind megtalálták a maguk Balassiját.
Századokig csak mint istenes énekek szerzőjét ismerték,
a szerelmiek csak 1874-ben kerültek elő, s kezdtek aztán hatni sokakra, Adytól József Attiláig. „Ma ez [a szerelmes ver~ek
hosszú lappangása] különösnek tűnik - írta 1935-ben Szerb Antal - mert szerelmes versei jobban érdeklik a mai olvasót; de voltaképpen nem történt igazságtalanság, az istenes versek Balassa legjobb és egyúttal legszemélyesebb alkotásai." A népi eszmerendszerek térhódításának korában, a '30-as évek végétó1 a
korai '50-es évekig a paraszti eredetű katonáival tábortűz mellett népdalozó végvári vitéz alakja vált uralkodóvá. „Balassi
Bálint tehát együtt élt a néppel, különösen a katonasorban vele
együtt vitézkedő néppel, eltanulta tőle táncait, dallamait, megtanította őket a magáéira" - írta a költő összes műveinek teljes és hiteles (ún. "kritikai") szövegét helyreállító Eckhardt
Sándor a nagy kiadás (1951) előszavában. A szélsőségesen közösségi eszmerendszerek lassú visszaszorulásának, a magánélethez való jog helyreállásának kezdetén megint előtérbe került „a szerelem költője" (Klaniczay Tibor, 1960). Az utóbbi évtizedekben a hármas osztályozásnak kevesebb figyelmet tulajdonítunk:, most nem a vallásos és nem a szerelmes ember, de
még csak nem is a vitéz az, aki előttünk áll, hanem sokkal inkább a műveit nagy műgonddal megszerkesztő költő, a magyar
szavak első művésze.
Olvassuk el ún. vitézi költészetének leghíresebb darabját: Katonaénekét! Gondolkozzunk el a nyitó kérdés értelmén! Csakugyan
igaz lehet-e, s különösen ennek a költőnek a szájából, hogy semmi nem „lehet szebb dolog a végeknél?" Hát Júlia?
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Amikor a költő Maga kezével írt könyvét elemezzük, látjuk
majd, hogy a Vitézek, mi lehet a verskötet egészen különleges
helyén áll, ott, ahol a lírai hős (a beszélő személy) a Júlia-szerelemmel való szakítás után más szépségek, más vonzó dolgok felé
fordul. Verseinek címzettjei: új nóK., a vitézi élet, az első magyar
irodalmi társaság. Ha a művet a maga kötetbeli helyén olvassuk, ott, ahová a költő rendkívüli megfontoltsággal elhelyezte,
meglátjuk, hogy a Katonaének ebben a szövegösszefüggésben
igenis a szerelmi dac költeménye. S persze annak i!'i jelentőséget tulajdonítunk, hogy a mű fohásszal zárul. Nincs abban semmi furcsa, hogy a XVII-XVIII. században számtalan alkalommal adták ki a költő Istenes énekei között!
Ma az sem kerüli el a figyelmünket, hogy a vitéz szó egyik
jelentése a XVI. században ,lovag' volt, a Vitézek, mi lehet kezdetű költeményben pedig a lovagi életeszmény dicséretét látjuk.
A lovagi életeszmény - mint majd az udvari szerelem tárgyalásakor megvilágítjuk - elválaszthatatlan mind a vallástól, mind
a szerelemtó1. A "salus"-t (,üdvösség', ,egészség'), az nAIBor"-t
(,szerelem') és a"virtus"-t (,vitézség') Dante sem tartotta egymástól egész független dolgoknak. Az udvari-lovagi líráról írott tanulmányában azt mondta, a költő számára ezek a fő tárgykörök.
De ha nem lennének is szerelmi és vallási vonatkozások a
Katonaénekben, akkor is hasonlítana a trubadúrok költeményeire.
Olvassuk el (Illyés Gyula fordításában) Bertran de Born provanszál költő (1140-1207) Tetszik nekem... kezdetű sirventés-dalának legalább az utolsó versszakait, hogy fölismerjük a Balassiművel fönnálló rokonságát! [A trubadúrok sirventés-nek (e. szirventész) nevezték azt az énekfajtát, amely egy erkölcsi vagy politikai eszmény dicsőségét hirdette, vagy egy (az eszményt megtestesítő) nagyúrnak próbált híveket szerezni.]
És látni már mindkétfelül,
törik a kard, a csendülő,
ékes sisak, paizs ledül,
szúr-vág a sok előkelő
hűbéres úr serényen,
s mivel sok vérzik s holtra vál,
sok ló is gazdátlan nyihál,
de aki úr egészen,
kart és fejet jól eltalál;
s míg ölhet, foglyot nem csinál.
Hús, bor, ágy - szót sem érdemül
ahhoz, mit vagyok ízlelő,
midőn egy „hajrá!" fölrepül,
s üres nyereggel szökdelő
ló nyerít a cserében,
és „Jaj, segítség!" bőg a száj,
és hull vezér, hull rá a nyáj,
s a holtakat szemlélem,
ahogy bordájokból kiáll
zászlós vagy eltört kopjaszár.
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a vers helye
a kötetben

lovagi eszmény

sirventés

Bárók, zálogban légyen
inkább vár, város és határ,
de nincs szebb a háborunál.

műfaji

kérdések

katonaélet
árnyoldala

A Katonaéneket akadálytalanul tudjuk trubadúr-sirventésként olvasni. Nehezebb a feladatunk, ha a Katonaének mű
faját - engedve az irodalomtörténeti hagyományban kialakult
megszokásnak - olyan életképként kívánjuk felfogni, amely az
akkori köznapi élet egyik jellemző színterét ábrázolja, s amely
a végvári hős személyes élményén alapul.
Balassit könnyen el tudjuk képzelni törökverő vitézként, de az
igazság bizony az, hogy a költő katonai pályafutásának csaknem teljes
ideje alatt - legalábbis jogilag - béke volt a törökkel, s ez a körülmény
alig engedett módot hősi viselkedésre. Amikor végre kitört a költő által
hőn óhajtott háború, a tizenöt éves, Balassi annak már az elején hősi
halált halt. A korábbi idó1cbó1 csak néhány olyan, többé-kevésbé törökellenes hadműveletró1 vannak adataink, amelyben részt vett. Ő vezette az 1584-es dömsödi és hatvani vásárütéseket. Itt is, ott is sikerült
mind török, mind zsidó kereskedó'lcet kifosztania, rabokat és rabnó'lcet
ejtenie, ám visszatéróben a török haderővel való, nem várt találkozás
mindkét esetben balul ütött ki. Hatvanban Balassi akkor már másodszor próbálkozott. Előző hadművelete , az 1580-as vásárütés még tökéletes sikerrel járt. Érdekes módon egy irodalmi mű is beszámol erró1,
Salánki György históriás éneke (1581):
„Lovaggal, gyaloggal vitéz Balassa
Házakat, pénzes boltokat törött vala,
Gyermekeket, bullyákat [= ,rabnó'ket'] fogott vala,
Sok törököt nyakon kötöztet vala.
Nagy örömmel vitézekjuttak vala,
Eger várában beszállottak vala,
Kótyavetyét mindjárt hántak vala [= ,a zsákmányt elárverezték'],
Istennek nagy hálákat ők adtak vala."

hárompillérű

szerkezet?

Balassi életrajza tehát nem szükségképpen esik egybe a
Katonaének világával. A Katonaének bizony költészet.
Megszerkesztettsége feló1 eltérnek a vélemények.
Vannak, akik Balassi verseiben Varjas Béla nyomán ún.
"hárompillérű" szerkezeteket ismernek föl. Szerintük a Katonaének kiváltképpen ilyen részarányos (szimmetrikus) szerkesztésmódú. Nagy fontosságot tulajdonítanak ama körülménynek,
hogy épp a középső, 5. versszak az, amelyben nem az életkép valamelyik eleme, hanem általánosítás olvasható:

,,Az jó hírért-névért s az szép tisztességért ők mindent hátra
hadnak,
Emberségről példát, vitézségről formát mindeneknek ők adnak,
Midőn, mint j ó rárók [= ,sólymok'], mezőn széllyel járók, vagdalkozry,ak, futtatnak."
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Az "aranymetszéses" szerkesztésmód hívei szerint a költő
a középső "pillért" gyakran nem a vers mértani középpontjába
helyezte, hanem kicsit hátrébb, de nem akárhová. Hogy hová,
azt Komlovszki Tibor szerint az ún. Fibonacci-féle számsor [e.
fibonaccsi] mutatja meg. (Ebben minden szám azonos a két elő
ző szám összegével; a kezdő értékek pedig: 1, 1. Fibonacci-számok: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 stb.) A vers első és második fele közötti arány akkor aranymetszésű, ha Fibonacci-számokkal írható le. Aranymetszésű például a 13 versszakos Ó nagy·kerek kék
ég, amelynek fordulópontja a 8 + 5-ös határnál van. Nos, még
azok az irodalomtörténészek is, akik aranymetszésű arányokat
figyelnek meg Balassinál, úgy látják, hogy a Katonaének nem
ilyen, hanem szimmetrikus, "hárompillérű".
Arany János viszont úgy gondolta, Balassi nemigen értett
- és általában a régi magyar költők egyike sem - a versszerkesztő művészethez: „ha olykor a lelkesebb Balassa lyráig hevül is,
az, amit lantja zeng, csak széles értelemben vehető dalnak, de
nem látszik, hogy különösebben a dal belformája után törekednék. Énekelni ugyan lehetett, valószínű is, hogy bizonyos 'ad notam' [dallamjelzés] lebegett szerzőjük előtt; de akkor énekeltek
sok mindent; az egyházban hosszú dogmatikai fejtegetést, vagy
bibliai történetet, a lakomáknál Tinódi-féle históriákat, anélkül,
hogy amazok bennsőképp az ének, ez utóbbiak a ballada vagy
kisebb eposz formáira igényt tartottak volna. Ily módon Balassa
versei is felvehették a zenei külsőt, bár hiányzott bennök a dalszerűség, melyre nem csupán az kívántatik, hogy a szöveg sora
megfeleljen a zeneinek. Több azokban a leíró elem, részletezés,
hosszabb a lélegzet, csekélyebb az összpontosítás, hogysem a dal
megtűrhetné." (Arany akkor még csak kevés Balassi-verset ismert, de a Katonaének közéjük tartozott.) Horváth János Arany
nyomdokain halad: a dal „szerkezetét nézve: egy elemi egység,
mely semmi aránytalanságot, terjedezést meg nem tűr, mindennemű okoskodást kizár; a prózaiságnak legelemibb, de legtisztább ellenlábasa. Balassa versei [.. .]egyenesen tagadásai a dalnak". Turóczi-Trostler József a megszerkesztett Balassi-versszakot állítja szembe a megszerkesztetlen Balassi-verssel: „Balassi versszaka [. ..]az arányosan tagozott, architektonikus versszaképítkezés kis remeke. Egyet azonban még nem ismert (vagy
ha igen, csak néhány kivételes esetben): az egész vers testére érvényes, zárt architektúra művészetét. Számos versében a termékeny versötlet, az alaphelyzet már réges-rég kimerült, amikor még
mindig nincsen vége a versnek. Bátran hozzátehetnénk néhány
versszakot, a vers 'szervezete' nem sínylené meg, bátran elvehetnénk belőle ugyanannyit, s a versnek nem folynék el a vére."
Alakítsunk ki saját álláspontot a Katonaének szerkezetéró1!
Hasonlítsuk össze a Katonaéneket a költő egy másik, ún. „vitézi"
énekével, a magyar hazafias költészet egyik első darabjával (Óh,
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dal?

megszerkesztetlen
vers?

én édes hazám, te jó Magyarország)! Mutassunk rá a lírai hős hazafiságának és vitézségének keresztény jellegére! A költemény
utolsó előtti versszakát nem véletlenül hagyták el az Istenes énekek XVII. századi kiadói, és épp ezen a helyen sajnos az ún. Balassa-kódex is csonka. Mégis, töredékes mivoltában is alkalmas e
szak arra, hogy a segítségével rámutathassunk az ének szerelmi

vonatkozására. Miben áll ez?
Balassi e búcsúénekének szerkezete nem nagyon bonyolult. Lehetséges-e, hogy a viszonylagos egyszerűség ezúttal kifejezetten
üdvös dolog? Miért? Vajon lehet-e valami köze az Óh, én édes hazám, te jó Magyarország kezdetű költeménynek Bornemisza Péter híres búcsúénekéhez (Siralmas énnéköm tetűled megváltom)?
korai költészete

Zsengéit nem ismerjük. Első korszaka a '70-es évek végétől 1584ig tart. Vallásos költészetét ekkoriban még alig lehet megkülönböztetni
a szokványos gyülekezeti énekektó1 (32„ Áldj meg minket, Úristen - a
sorszám a vers kötetbeli helyét jelöli). A szerelemr61 szólván terjengősen
sorolja föl a szokványos bölcselmeket (30„ Mire most, barátom„ .) . Tudálékosan emlegeti a középkori és humanista szerzők kedvelte mitológiai,
földrajzi, állattani példákat. Az Eurialus és Lucretia című, ismeretlen
szerzőjű széphistória kifejezéskincsének, verselésének hatása egészen
rendkívüli; egyesek azonosítják is Balassit és a "Pataki Névtelent".

Az udvari szerelem:
Ez világ sem kell már nekem
az udvari
szerelem kellékei

Balassi lírájában ekkor jelenik meg a vallásos-feudális udvari szerelem eszmerendszere, melyben a lovagnak a hölgyhöz
való viszonya az istenszeretetre is, de a habérest a habérúrhoz
fű,ző viszonyra is hasonlít. A költőt a hölgy tekintete megsebzi többnyire szemöldökének„ijával" -, sebesülten„rab" lesz, a rabságból ki lehet „venni": akkor „szolgává" lép elő, s a hölgytó1 „zsoldot" kap. Azonban előfordul még, hogy a hölgy esik a lovag rabságába (7.), vagy, hogy a nó'k a kezdeményezó'k (13„ 14„ 25.),
akárcsak az Árgirus-széphistóriában. Balassi e női dalait egyesek Ovidius hatásával magyarázzák, de értelmezhetjük ó'ket egy
kezdetleges, férfi.uralmon alapuló szerelmi szokásrend és költői
hagyomány továbbéléseként is. Nem bárdolatlanság, hanem
kezdetlegesség, hogy az ifjú Balassi még nem ismeri a diszkréciót, és szerelmeinek teljes vezeték- és keresztnevét rögzíti.
Vessük össze Balassi egy korai és egy kései szerelmes versét, hogy megfigyelhessük az udvari szerelmi eszmerendszer kifinomulását!
Ezelőtt

néki csak rabja voltam, őtet jutalom nélkül szolgáltam,
Rabságból kivett, szolgájává tett, szolgálatom nem esik héában,
Mert ajakát mint jó zsoldját adja, hogy én megcsókoljam,
Szerelmével ajándékoz, csak hogy tovább is szolgáljam.
(5., Nő az én örömem ... )
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Ha szinte érdemem nincs is arra nekem, hogy ő engem szeressen,
Csak áldott kezével, mint szép ereklyével, engem, mint kórt illessen,
Legyek ferge rabja, bátor ne szolgája, csak szinte el ne vessen.
(Az erdélyi asszony kezéről)

[Szómagyarázatok: kór = ,beteg': elterjedt gyógyítási mód volt,
hogy a beteget megérintették a szent ereklyéjével; ferge =,eszeveszett';
bátor= ,bár'.]

Már az első, ifjúkori versrészletben megvan a rabság és
szolgálat állapotának rangkülönbsége, ahol is nyilvánvalóan a
szolgálat a kívánatos állapot. A kései műben a lírai hős már nem
akar szolgává emelkedni, hanem megelégszik a rabsággal. A legnagyobb trubadúrok szintén többre tartották a vágyakozó szerelmet a beteljesülőnél: úgy mondták, hogy nem lovag, hanem
kereskedő az, aki viszonzásért eseng. A vallás gyakorlásában is
hasonló a helyzet: az imádkozó nem feltétlenül vár választ, mégpedig-kedvezőt, amikor szavait az Istenhez intézi. Az udvari szerelem vallási jelentésére mutat a 2. sor merész, világit és vallásit összevegyítőjelzőcseréje: szép kezével és áldott ereklyével lenne a megszokott, a hétköznapi.

rabság
és szolgaság

A:z. udvari szerelemben, láttuk, a lovagnak a hölgyhöz való viszo-

nya olyan, mint a hívőnek az Istenhez, a hűbéresnek a hűbérúr
hoz való viszonya. Tekintsük meg ebben az összefüggésben az Ez
világ sem kell már nekem kezdetű éneket! A térd- és föhajtás nyilvánvaló hűbéresi jelzések. A trubadúrok is Midonsnak [e. mi. donsz, provanszál: ,nagyuram'] szólították Hölgyüket, akit (minden nemi elhajlás nélkül) hűbéruruknak tekintettek. Mutassunk
rá arra a helyre, ahol Balassi hűbérurát látja Júliában, és olyan
szóval illeti, amelyet csak férfiakra szokás alkalmazni!
,,Én drágalátos palotám" - írja a költő. A metafora merész,
bár nem hagyománytalan: már a bibliai Énekek énekében előfordul, hogy Salamon nem az anyatermészet valamely eleméhez,
hanem épülethez hasonlítja mátkáját. A palota-metafora persze
nem idegen a reneszánsz művelődésfölfogásától sem. A természeti világ helyett Balassi másutt is gyakran állít elibénk ember alkotta világot. A Vitézek, mi lehet mezeje és erdeje képzeletbeli palota: óriás kerengő, amely hatalmas kertet vesz körül,
s amelyben a fák képezik az oszloprendet: ,,Az nagy, széles mező,
az szép liget, erdő sétáló palotájok. "De igazából a természet maga
- miként az Ez világ sem kell már nekem kezdetű énekben Júlia - sem egészen természetes. Inkább mesterséges, műtárgyszerű. Széllyel tündökleni kezdetű költeményében Balassi ezt
írja: ,,Mezők illatoznak jó szagú rózsákkal, sokszínű violákkal."
Nos, ő ismerte a mezó'ket. Tudnia kellett, hogy a mezőn nem nyi1nak rózsák, sőt talán violák sem. Ezek kerti virágok - és a középkori himnuszköltészet virágai, Mária-jelképek...
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a palota-metafora

versforma: 4x 8

A versforma is emlékeztet a középkori himnuszokéra (amelyek
gyakran 4x8 szótagosok, a sorokon belül általában 4+4-es vagy 5+3-as
metszettel). A XV-XVI. századi magyar nyelvű költészetbó1 fönnmaradt, összesen 1521 vers közül kétharmaduk, 1028 darab sorolható a
vallási költészetbe. Abból a 119 versből, amely 4x 8-as strófaszerkezetű, kevesebb, mint egytizedük, mindössze csak 10 darab nem vallási
műfajú. Ezekbó1 egy-egy hegedős-ének, illetve jövendölés, három Balassi-utánzó költó'któ1 való, négy pedig magától Balassitól - s a négy közül
legalább kettő török vonatkozású: török dallamot (és talán török irodalmi mintát) követ, illetve törökbó1 készült műfordítás. Balassi nemcsak
középkorias reneszánsz költő (erre már számos példát láttunk), hanem
bizonyos tekintetben keleties is. A tizedik olyan, nem vallási költemény,
amely 4x 8-as versformájú, egy itteni töröknek egy magyar nőhöz intézett, magyar nyelvű szerelmesverse, a Madzsari türki. Úgy látszik, e
4x 8-as versforma nemcsak az egyházi himnuszok, hanem a török erotikus líra hagyományához is hozzátartozott.
Olvassuk el a Madzsari türkit! Keressünk benne olyan nyomokat, amelyek arra vallanak, hogy szerzőjének a magyar nem volt
anyanyelve! Megtaláljuk-e benne az udvari szerelem, a szolgálat
nyomait? Keressünk a szövegben keleties vonásokat! Találunk-e
ilyeneket az Ez világ sem kell már nekem kezdetű énekben?

kötetbeli sorrend

ciklusépítés

Figyeljük meg, hogy az Ez világ sem kell már nekem hol foglal helyet a költő Maga kezével írt könyvében! Vessünk egy pillantást a környez(5 szövegek címeire! (Balassi versei legtöbbjének meglehetősen bonyolult fölirata van: sorszám, hosszabb-rövidebb tárgymegjelölés, olykor műfaj-meghatározás, végül dallamjelzés - s mindez hol latinul, hol
magyarul.) A 37. éneknek ez a tárgya: Ezt akkor szerzette, mikor az feleségétől elvált, kiben emlékezteti Cupidót arra, amit Venus őáltala fogadott neki, ha feleségét61 békével elválik, kire megfelel Cupido, Júliát
mutatván s dicsérvén neki. A 38. éneké: Immár, hogy az Cupido mutatására megsaldítja [észreveszi] Júliát, azfelé megyen, kit szine egy kapuközben talál elő, s közöl így szól. Végül a 39.-é: Hogy Júliára talála,
így köszöne neki. Látjuk, hogy a verseket nemcsak a tárgyválasztás és
a hangnem rokonsága fűzi egybe. Ebben a gyűjteményben a költ<5 a szövegek pontos egymásrakövetkezését is meghatározta. Ez Balassi ciklusépítő művészetének, Maga kezével írt könyvének nagy újítása.

A Maga kezével írt könyve
Második korszakában (1585-89) már jobbára irodalmi ereneveket (lulia, Credulus) és mitológiai alakokat (Venus,
Cupido) szerepeltet. Az antikok mellett humanista latin költó'k
a mintái; a pályaszakasz végén az olasz reneszánsz líra is.
AMaga kezével írt könyve: töredékben maradt, de megszerkesztett verskötet. (Legújabban fölvetődött, hogy a töredékes jelleg
talán szándékos.) Egyik részében Balassi első korszakának 33
verse foglal helyet, sokféleképp értelmezhető, laza rendben.
a kompozíció A sorozatot a bűnbánat házaséneke, a szerelemellenes Bocsásd
értelmezése · meg, Úristen... (33.) zárja, s erre válaszol a szintén 33 verset
számláló következő rész nyitódarabja, a Méznél édesb szép

második korszaka

detű
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Az erdélyi asszony kezéről. Balassi versének fennmaradt kézirata

szók ... (34.), a bűnbánatnak a szerelem nevében való visszavétele. A ciklust történetmondó szerkezet keretezi. Az elején: Credulusnak (=,hiszékeny') álmában Júliát mutatja Cupido (37.),
majd ébren is találkoznak (38.). Credulus köszöntésére Júlia
csak mosolyog (39., Ez világ sem kell már nekem), s ezért Credulus Cupidóhoz folyamodik (40.). A végén: a sikertelen udvarlás után Credulus megfogadja, hogy Júlia nevét többé nem említi (58„ Ó nagy kerek kék ég), és valóban lázadás következik: a
Zsófiához (59.), a bécsi Zsuzsannához s Anna-Máriához (60.), a
lovagi életeszményhez (61., Vitézek, mi lehet .. .), a Margithoz
(62 [?]), a költőtársakhoz (63[?]) intézett versek sorozata, majd
a szabadulási törekvés kudarca (64[?] ., 65[?].) nyomán az elbujdosás és a versek tűzrevetése (66[?] .). A történetmondó keretben Credulusnak Júliához intézett verses szerelmeslevelei: körmönfont, petrarkista bókversek, koholt párbeszédek, agyafúrt
Cupido-történetek: a ciklus képzelt világában is versek, Credulus versei: kétszeresen is megköltött "versszerző találmányok".
Nem tudjuk, hogy a vallásos versek nyilván szintén 33-asnak szánt különgyűjteménye a világiak előtt vagy után helyezkedett volna el. (Tervezett Balassi-kiadásában Rimay majd elölre teszi az istenes énekeket.) Megvan prológusuk: a 99 soros Három himnusz a Szentháromsághoz. A kötettervben a 3-as szám
Istent, a 33-as a krisztusi korban lévő költőt jelképezheti.
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történetmondó
keret

számszimbolika

Egy új szövegleszármazási elmélet szerint Balassi Maga kezével
könyve igenis elkészült, és a Balassa-kódex lapjain lényegében fönnmaradt. Töredékessége szándékos. Ezt fejezi ki a gyűjtemény címe: Balassi Bálint verseinek fragmentumi [töredékei]. Ne feledjük, Petrarca
Daloskönyvének címe is ez: Rerum vulgarium fragmenta [Népnyelvű
dolgok töredékei]. A töredékesség nemcsak szándékos, hanem látszólagos és megtévesztő is. A versgyűjtemény mesevilágában ugyan kútba
esett a tervezett, 3 x 33-as vagy 3 x 33+ l-es kötetfölépítés, ámde ha megszámláljuk, hogy a költő hány verset szerzett a teljes verskötet lezárásáig, épp 100-at kapunk (vagy, ha a Cella-sorozat elejéről nem 1, hanem 2 vers esett ki, akkor 99-et). A nagy kötetterv kudarca után a versgyűjtemény koholt költőjének, a lírai hősnek önmagának is mintegy elkerüli a figyelmét az a körülmény, hogy öntudatlanul, észrevétlenül
mégiscsak létrehozta, amit szeretett volna ...
{rt

a kötetfelépítés

Balassi ekkor már katolikus volt, ám csakis a református
Théodore de Beze (1519-1605, e. döbez) és George Buchanan
(1506-1582, e. bjukenen) latin zsoltárparafrázisait költötte át.
Mintha nem tulajdonított volna túl nagy fontosságot az akkoriban egymással élethalálharcot vívó felekezeteknek. Pásztordrámája bevezetésében arra a lehetséges kérdésre, hogy miért nem
az épületes, lelki irodalmat műveli, így felelt: „nem írhattam[. ..]

szent írást sem, mert arrúl is mindkét felől eleget írtanak, s írnak is." A„mindkét feló1" egyfeló1 nyilván a római katolikus egyházat jelenti, másfeló1 az egyetemes protestantizmust.

42. zsoltár
feszes szerkezet,
személyes jelleg

összevetés
Szenci átköltésével

A dávidi, perlekedő hang már a gyülekezeti énekektó1 sem
volt idegen. Új a feszes szerkezet, és új az istenkeresés személyes jellege. A korábbi gyülekezeti énekek arra biztatták a hívőt, hogy hagyatkozzék az Istenre, mintha a kegyelmi állapot
akarattal elérhető lenne. Balassi középső korszakában a szilárd
istenhit immár nem magától értődő adottság.
Korábban láttuk, hogy - nem sokkal Balassi után - Szenci Molnár Albert is átköltötte ugyanezt a dávidi zsoltárt. Igaz-e, hogy
az ő szép változata arányos, összhangzó, kellemes és békés, szemben Balassiéval, amely feszült és nyugtalanító? Mi a különbség
oka?
Szenci Molnár változatában a templom az a hely, ahol az Isten
közel,létére sóvárgó hívő a gyülekezet tagjaként, a többiekkel
együtt énekelve megnyugvást talál. Elmondható-e ugyanez a Balassi-költemény lírai hőséró1 is? Mi a szerepe a templomi éneklésnek az egyik s mi a másik költeményben?

az áthajlás
funkciója

A régi magyar költészetben roppant ritka az ún. áthajlás ("enjambement", e. anzsambman, fr.): amikor a mondat túlnyúlik a
verssoron. Itt azonban előfordul, s nem is ritkán, az a rokonjelenség, amikor a strófahatár összetett mondatok közötti határra esik.
A versszakok között ilyenkor nem pont, felkiáltó- vagy kérdőjel,
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hanem vessző található. (A vers nem a szerző kézírásában, hanem XVII. századi nyomtatványokban maradt fönn, s ezek az eleve következetlen helyesírást is pontatlanul adják vissza, ezértjogunlc van, ha úgy tetszik, a központozási jeleket szinte bármikor
önkényesen megváltoztatni.) Próbáljuk meg először úgy végigolvasni a költeményt, hogy strófapáronként egy-egy összetett mondatot tételezzünk föl, vagyis az első két versszakot, aztán a második két versszakot, aztán a harmadikat tekintsük egy-egy összetett mondatnak. Ha sikerült, próbáljuk meg úgy végigolvasni a
szöveget, mintha csak egyetlen, sokszorosan összetett mondattal
lenne dolgunk, mintha versszakhatár sohasem esnék egybe közleményhatárral, mintha roppant zaklatott költői beszédet hallgatnánk. Figyeljünk a kötőszavak használatára, s bizonyítsuk be
a segítségükkel a javasolt olvasásmód jogos voltát!
Érveljünk amellett, hogy a hit megrendülése e zaklatott beszédmód oka. Evégett vessük össze szövegünket a 42. zsoltár egy megbízható, nem költői, mai fordításával, és találjuk meg a költeményben azt a helyet, amely egyrészt kifejezetten erró1 szól, és
amely másrészt az eredeti zsoltárban nem volt meg, tehát: amelyet a költő maga illesztett be a szöveg gondolatmenetébe!

A tagoltabb szerkesztésre való törekvés jeleként Balassi
e korszakában lemond a magyar költó'k addig általános egyrímű versszaképítéséró1. Többrímű versszakokban ír, sokszor az
aa(a)bcc(c)b(ddb[ eeb]) rímképletű Balassi-versszaktípusban, fő
leg magában a Balassi-versszakban: a 6a 6b 7c6c6b 7d6d6b 7 . (A
számjegyek a szótagszámokat jelölik.)
Műfaji újítása az udvari dráma. A Szép magyar comoediát Cristoforo Castelletti olasz pásztorjátékából fordította. A szerepló'k a reneszánsz műfaj követelményeinek megfelelően pásztorok, ám a mű nemcsak pásztorjáték, hanem egyúttal komédia
is, amelynek Arisztotelész előírása szerint kedvezően (itt: házassággal) kell végződnie. Ahogy Balassi szerelmi lírája erősen
kötődik a házasságot kizáró udvari szerelem középkori - de Petrarca és követői által elevenen tartott - hagyományához, úgy
drámája a humanista felfogáshoz kapcsolható, amely épp akkor
tartotta elfogadhatónak a szerelmet, ha házasság lett beló1e.
A szerepló'k beszédmódját az egykori közönség azért érezhette
tréfásnak, mert a szöveg valósággal hemzseg a nemi életre vonatkozó, ma már alig érthető célozgatásoktól.
A Celia-sorozatban, mely Balassi utolsó korszakát (15891594) nyitja meg, még kevesebb a történetmondás, sőt az irodalmon kívüli világgal való kapcsolatnak alig vannak nyomai.
A szerelmes versnek immár semmi köze magához az udvarláshoz. Figyelmünk a szövegre irányul, az aprólékosan kimunkált
képre, az arányos mondat- és hangtani szerkezetre, az egyre rövidebb és zártabb kompozícióra.
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Balassi-versszak

udvari dráma:
Szép magyar
comoedia

kései versek

kimunkált
forma

Hetedik, kiben az kesergő Celiáról ír
versszerkezet

rímtechnika

Három versszak, három hasonlat.
Az első szak két első sora a hasonlót írja le, a harmadik, a
záró sor a hasonlítottat.
A második szak két első sora a hasonlót írja le, a harmadik a hasonlítottat. ·
Az utolsó strófának csak az első sora írja le a hasonlót, utána a második sorban mindjárt a hasonlított következik, aztán a
harmadikban még mindig folytatódik a hasonlított leírása, aztán a sor végén egy hasonló és még egy hasonló. A szerkezet:
megindulás egy irányba, haladás, aztán visszafordulással lezárás.
S most nézzük a rímeket. A már idézett Szenci Molnár Albert-féle 'z soltárkönyv az előszavában kárhoztatja a régi magyar
költészetben gyakran több versszakon áthúzódó vala-vala önrímet. A morfémarím (amelyet gyakran ragrímnek neveznek, holott jel- vagy képzőrím is akad köztük) korábban egészen általános volt, Balassi költészetében is. Ebben a költeményében
azonban a szerző az egymás mellett álló rímeket-figyeljük meg!
- úgy válogatta össze, hogy igyekezett rendszeresen elkerülni
az igénytelen morféma-összecsengést. Ez a törekvés eladdig teljesen ismeretlen volt.
A morfémák helyett itt tehát már a fonémák rímelnek. Az
utolsó sorban a rím hibája csupán látszólagos (könyve, görögve),
hiszen a maga módján a görögve szónak is van valami palatális
jellege, ha együtt vesszük előzményével: gyöngy görögve.

Adj már csendességet...
a kidolgozás
a lényeges

Ekkoriban már nem a tárgy, hanem a kidolgozás a lényeges: Balassi olykor két különböző változatban is megkölti ugyanazt a témát. A versszaképítés is tagoltabbá válik: a Szít Zsuzsánna tüzet. .. kezdetű költemény az első magyar vers, amely
nem a szokványos és lapos aa ..., hanem a nyugati lírában általános - bonyolultabb építkezést lehetővé tevő - ab ... rímképletnyitással kezdődik. A Valami új versek még tovább megy a zárt
forma felé vezető úton: mindegyik darabja egyetlen kép és egyetlen Balassi-versszak. A kései versek jelentésszerkezete sem egyszerű. Jellemző a protestáns színezetű Adj már csendességet ...
platonizmusa, a szimmetria ellenére is emelkedő zárlata.
Adjon képzeletben néhány mondatos személyleírást egyik osztálytársáról! (Csak a feladat végrehajtása után folytassa az olvasást!)
Amikor személyleírást adunk, általában fölülró1 lefelé haladunk
(testmagasság, haj, szemszín, öltözék, lábbeli). Az irodalom is
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gyakran ezt a szokást követi, de nem mindig. A húszéves József
Attila egyik versének első részében például a tekintet alulról fölfelé emelkedik:
„Mikor az utcán átment a kedves,
galambok ültek a verebekhez.
Mikor gyöngéden járdára lépett,
édes bokája derengve fénylett.
Mikor a válla picikét rándult,
egy kis fiúcska utána bámult.
Lebegve lépett- már gyúlt a villany ... "

Hasonló jelenséget figyelhetünk meg Balassi költeményének utolsó két szakában:
„Nyisd fel hát karodnak, szentséges markodnak áldott zárját,
Add meg életemnek, nyomorult fejemnek letört szárnyát!
Repülvén áldjalak, élvén imádjalak vétek nélkül,
Kit jól gyakorolván, haljak meg nyugodván, bú s kín nélkül!"
Az ilyen emelkedő mozgás - latin szóval ascensio - a régi
irodalomban és művészetben mindig összefügg a vallással: részint a - korábban már tanult - keresztény platonizmussal, részint a 40 nappal húsvét után bekövetkező ünneppel (Krisztus
mennybemenetele). Az utolsó rész fölemelkedése a költemény
első két szakával áll ellentétben:
,,Adj már csendességet, lelki békességet, mennybéli Úr!
Bujdosó elmémet, ódd bútúl szívemet, kit sok kín fúr!
Sok ideje immár, hogy lelkem szomjan vár mentségére,
Őrizd, ne hadd, ébreszd, haragod ne gerjeszd vesztségére."
A lélek ezen a világon - ahogy a keresztény platonista véli
- börtönben van, a test börtönében. Már elfeledkezett isteni eredetéró1, de még vissza lehet emlékeztetni rá.
(Platón Men6n című párbeszédében Szókratész kérdéseket tesz
föl egy teljesen képzetlen rabszolgának, mire ő - a homokba rajzolgatva - levezeti a Püthagorasz-tétel bizonyítását. Tehát, mondja Platón,
nincs tanulás, csak visszaemlékezés: amit megtanulunk, azt mind tudtuk egykor, akkor, amikor lelkünk még a tiszta eszmék világában lakozott. Szókratész tanári módszere, a csakis kérdve kifejtés azon alapul,
hogy a tanuló úgyis eleve tudja, amit meg akarunk tanítani neki.)

A Balassi-vers első két szakában a lélek a test evilági börtönében „szomjan vár" arra, hogy kimentsék, azt kéri Istentó1,
hogy ne felejtse ott, ne hagyja tovább aludni (,,ébreszd"): az evilági ködképek helyett színró1 színre kellene Istent látni.
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emelkedő mozgás:

ascensio

rímszerkezet

Ez következik be a részarányosan ellentett utolsó két
versszakban. Itt kerül vissza a lélek végre eredeti helyére, az
Isten közelébe, a halálban történik meg a felrepülés, a boldog
ascensio.
Balassi e költeményében is a rá jellemző rímszerkezetet
alkalmazza: aab, ccb. Vagyis: két egyféle, egy másféle, majd megint két egyféle, egy másféle: a Balassi-versszaktípus már bemutatott alapképlete. (Kézenfekvő, de ábrándos, alá nem támasztható elképzelés, hogy a rímképletben is megvan az ascensio: ab rímek függó1egeseiben. Mindenesetre akkor, amikor ezt
a, nevezzük így, 90 fokos -mert hisz meró1eges vonalakból álló
- rímképletet a XI. századi latin papköltó"k föltalálták, akkor
kezdődött az építészetben a székesegyházak kora, a hívő tekintetének fölfele vezetése.)
De minek köszönhető a vers kedvező befejezése? Tekintsük meg a középső két versszakot! Ott nem találunk magyarázatot kérdésünkre. Ott csak a fölmérhetetlen emberi bűn
és a végtelen isteni kegyelem összevetése történik meg. A 4.
szakasz az üdvözülést kétségesnek ábrázolja, s az 5. is nyitva
hagyja azt a kérdést, hogy bekövetkezik-e majd a hívő "fölébresztése":

„Irgalmad nagysága, nem vétkem rútsága feljebb való,
Irgalmad végtelen, de bűnöm éktelen, s romlást valló.
Jó voltod változást, gazdagságod fogyást ereszthet-é?
Engem, te szolgádat, mint régen sokakat, ébreszthet-é?"
Az ascensiónak, a vers első és utolsó szakpárja között megfigyelhető ellentétnek, a test börtönébó1 való kirepülésnek hajtóműve tehát nem a középső szakpár, hanem - akkor hát - a toprotestáns
hittételek
megfogalmazása

vábbra is részarányos szerkesztmény 3. és 6. strófája. Ezek a
két legalapvetóbb protestáns hittételt fogalmazzák meg. Elóbb
Jézusra, az egyedüli közbenjáróra hivatkozik a hívő, aki minden bűnétó1 már meg van váltva:

„Nem kicsiny munkával, fiad halálával váltottál meg,
Kinek érdeméért most is szükségemet teljesítsd meg!"
Utóbb pedig a Szentírásra (,,igéd") hivatkozik, az abban
foglalt örömhírre (evangélium), a megígért üdvözülésre, amely
minden megváltott embernek, aki el tudja fogadni (aki hisz) kijár. Itt a hívő nem jó cselekedeteire, hal').em hitére mutat (a hit
által való megigazulás tételére):

„Nem kell kételkednem, sőt jót reménylenem igéd szerint,
Megadod kedvesen, mit igérsz kegyesen, hitem szerint."
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Összefoglalóan: a részarányos szerkezetű költemény első
két szakában az Istentó1 elszakadt lélek a földi élet, a test börtönében sínylődik, isteni eredetét csaknem elfelejtette, "ébresztésre" vár. Az utolsó kettóben a platonikus ascensio (a léleknek
eredeti helyére, Istenhez való visszaemelkedése), mint a halál
után valóban bizonyosan megnyíló út jelenik meg. Mi nyitja meg
a halál után várható kedvező távlatot? A középső két szakasz
gondolatai semmiképp. Ott épp a bizonytalanság fogalmazódik
meg: jóllehet végtelen az isteni irgalom, a bűn is megbocsáthatatlanul nagy. A felemelkedés hajtóereje a harmadik és hatodik
szakban kimondott két legalapvetóbb protestáns hittétel. A szöveg elóbb az egyedüli közbenjáróra, a kínszenvedő és ezáltal
máris üdvözítő Krisztusra, majd a hit által való megigazulásra
hivatkozik.
E végső pályaszakasz művei már nem énekek, hanem szövegversek: mind a világi, mind az istenes versek éléró1 elmarad
a nótajelzés. Szerzőjüket ekkor már nem érdekelte a korban még
általános szóbeli hagyományozás lehetősége. Költeményeit
megváltoztathatatlan szövegű műveknek tekintette, amelyek
csak kézírásban vagy nyomtatásban közölhetó'k.

Esztergom ostroma. 1594
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szövegvers

Shakespeare
(1564-1616)
életérfil keveset
tudunk

pályája

egyetemessége

az angol
reneszánsz
fénykora

William Shakespeare [e. viliem sékszpír] 1564 áprilisában
született, Stratford upon Avonben [e. sztetfod apn évön]. Apja, John
Shakespeare gazdag polgár, anyja Mary Arden of Wilmcote
[e. vilmkót], nemesi származású volt. William Shakespeare 1582-ben
nősült. Ann Hathawayt [e. en heszvéj] vette feleségül, akitó1 késóbb
három gyermeke született. Ettó1 eltekintve szinte semmit sem lehet
tudni fiatalkoráról.
Sőt késóbb is fó1eg csak írói pályafutásáról vannak adatok. 1592ben az előző nemzedékhez tartozó dráma- és szépprózaíró, Robert
Greene [e. grín] már az új nemzedék sikeres drámaírójaként említette.
1593-ban Venus és Adonis, 1594-ben Lukrécia elrablása címmel költeményt adott ki. Ugyanettó1 az évtó1 Anglia fökamarásának színtársulatábanjátszott. 1598-ban új színházat emeltek, amely a Globe [e. glób]
nevet kapta. Az építkezés költségeit részben Shakespeare viselte, ki ekkor már a társulat vezetői közé tartozott. Egymás után bemutatott darabjaijelentékeny jövedelemhez juttatták. Eló'kelffházat vásárolt Stratfordban.
1603-ban 1. Erzsébetet 1. Jakab követte a trónon. Az új király saját pártfogásába vette a Globe színtársulatát. 1607-tó1 Shakespeare felhagyott a színészi hivatással. Egyre többet tartózkodott Stratfordban,
és már csak írással foglalkozott. Utolsó két évét teljes visszavonultságban töltötte. 1616. április 23-án halt meg szülővárosában.

Homéroszt és Dantét leszámítva aligha van még egy alkotó az európai irodalomban, akinekjelentősége egyetemességben
a Shakespeare-évei vetekedhetnék. Fontos azonban megjegyeznünk, hogy Shakespeare az angol irodalom legnagyobb korszakában lépett föl. Fellépésekor az angol reneszánsz versírás már
igen magas szinten állt, és ő mintegy tizenöt-húsz jelentős drámaíró elődjének és kortársának a hatása alatt alakította ki életművét.

Shakespeare arcképe színpadi művei
első teljes kiadásának címlapjáról.
Jaggard és Blunt kiadása, 1623
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A reneszánsz színház Angliában
Drámái nagy részét kisméretű, fedetlen nézőterű állandó
színházak számára írta. Ezek általában kör vagy nyolcszög alakúak voltak. A földszintet háromemeletnyi galéria egészítette
ki. A színpad az első galéria szintjén helyezkedett el, és benyúlt
a nézőtérre. A legeló'kelóbb nézó'k a színpad szélére vitették fel
a széket, s onnan figyelték az előadást. A második galériának a
színpad fölötti részét is igénybe vették a színészek bizonyos jelenetekhez - például akkor, amikor Romeónak fel kellett másznia Júlia hálószobájához. A színpad mögötti teret általában függöny fedte, amelyet akkor húztak félre, ha a jelenet belső színtéren folyt. Itt játszották le azt a jelenetet, amelyben Romeo meglátogatja Júlia sírját, Macbeth ellátogat a jövóbelátó boszorkányok barlangjába.
Shakespeare darabjaiban a jelenetek mindig a szerepló'k
be- és kivonulásával kezdődnek, illetve végződnek. Ennek az a
magyarázata, hogy a szóban forgó nyitott színházakban a színpadot nem választotta el függöny a nézőtértó1. Ugyanez követelte meg, hogy a halottakat kivigyék a színpadról-mint pl. a Hamletben annyiszor. Mivel díszlet szinte egyáltalán nem létezett, a
szerepló'k dialógusa utalt a környezetre, amennyiben erre szükség volt. A díszletek hiánya folytán a közönség a hallottakra
összpontosította a figyelmét. Ez tette lehetővé, hogy a drámaíró
bonyolult szójátékokat, metaforákat, a prózától a rímtelenjambuson át a szonettig a legkülönbözóbb kötöttségű formákat s
hosszú monológokat alkalmazzon.
A XVI-XVII. század fordulóján Angliában a beszédnek, az
írásnak, az olvasásnak, a színjátszásnak és az előadás megtekintésének olyan szokásai alakultak ki, amelyek ismerete nél.,._. e „ .•, "fh
'-

. "' „ ~·

London színházi negyede a XVI. században. Egykorú rajz
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színházi tér

jelenetezés

díszletek hiánya

a drámai szöveg
lehetőségei

szabad tér- és
id6kezelés

tragikus és
komikus elemek
keverése

kül nem érthetjük meg Shakespeare darabjait. El kell fogadnunk például, hogy a reneszánsz angol drámaírók - a klasszikus görögökkel ellentétben - nem ismerték a kórusnak és a tér,
idő és cselekmény egységének a fogalmát. Az. Antonius és Cleopatra jelenetei hol Rómában, hol Egyiptombanjátszódnak, a Téli
rege története tizenhat évet foglal magában, a Lear király tragédia komikus elemekkel - az antik görög drámában mindez elképzelhetetlen.

Pályakezdése
Miben különbözik Shakespeare angol kortársaitól? Mindeneknyelvének eredeti fejlődésében. 1594 előtt írt drámái még
nem többek stílusutánzatoknál. Pályafutása elején Shakespeare még
pusztán kielégítette a már meglevő közönségigényt, s nem is magasabb,
hanem alacsonyabb szinten, mint legjobb elődei. A VI. Henrik három
részébó1 és a III. Richárdból álló, első történeti tetralógiájából is csak
az utolsó rész érdemel figyelmet. Lord Lawrence Olivier, a híres színész
filmre is vitte a III. Richárdot, s nem kevés sikerrel. Igaz, ez a mű még
jórészt nem több egyetlen jellem arcképénél, de már világosan mutatja, mit tanult Shakespeare legjelentősebb elődjétől, Christopher Marlowe-tól (e. márló; 1564-1594). III. Richárd úgynevezett "machiavellista hős". (Az elnevezés az olasz Machiavelli [1469-1527]A fejedelem című
politikai írására utal, mely a hatalom megszerzésének és megtartásának feltételeiről szólva megengedhetőnek tartja az erőszak, a csalás eszközeit.) Intellektuálisan környezete fölött, de erkölcsileg környezete
alatt áll. Marlowe teremtette meg a drámai jellemnek ezt a típusát, de
kezdeményezését Shakespeare fejlesztette tovább. III. Richárd alakja
bizonyos szempontból előtanulmány Jago megformálásához.
előtt költői

III. Richárd

Romeo és Júlia
(1594-96 között)

lírai tragédia

pátosz

nyelve

A III. Richárd után a Romeo és Júlia képviseli Shakespeare művészi továbbfejlődését. A retorikai eszközök még ebben
a színműben sem rendelődnek alá a drámai szempontoknak.
Műfaját tekintve a Romeo erősen lírai jellegű. A trubadúrlíra
szerelemfelfogásának konvenciói mind megtalálhatók a szövegben. A hölgyet a lovagnak állhatatossággal és lemondással kell
meghódítania. Tragikum helyett inkább pátosz, a bánat retorikája jellemzi az alaphangnemet. A mű értékei inkább a részletekben találhatók meg.
A Romeo tele van nyelvi bravúrral. Az. is előfordul, hogy a
nyelvi gazdagság egy egész jelenet szerkezetét is biztosítja mint pl. az erkélyjelenetben, ahol Júlia és Romeo szavai egymást váltják, és a bennük szereplő szóképek szerves egymásutánt képeznek, s így a szín egésze megkomponált duett hatását kelti.
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A szóképek többsége azonban nem egy jeleneten belül, hanem az egész darab világában kap értelmet. Közülük is legfontosabbak azok a képek, amelyek a halálra vonatkoznak. A II.
felvonás 3. jelenetében pl. Shakespeare az anyaméh (angolul:
"womb") szót a sír ("tomb") szóval rímelteti össze. A mű egészén
végigvonul a halál és a szerelem társítása, mely Romeo és Júlia
szerelmének összetett jellegét hivatott jelenteni. Az V. felvonás
3. jelenetében ez a szerelem olyan hajóhoz hasonlítódik, amelyet nem kormányozni;tk, ezért léket kap, és elsüllyéd. A költő
ezzel a társítással arra kívánja felhívni a néző vagy olvasó figyelmét, hogy a szerelmesek maguk rohannak önnön végzetük.be, ahelyett, hogy szöknének eló1e. A szerelmi halál képeit
Shakespeare olykor többértelműség létrehozására is kihasználja. A III. felvonás 5. jelenetében például Júlia azt állítja, hogy
nem lesz nyugta, míg nem látJ.a Romeót holtan. Kijelentése háromjelentést foglal magában. Onmaga számára nem egyéb, mint
annak a vágynak a kifejezése, hogy Romeo is éppúgy az életénél drágábbnak tartsa őt, mint ő Romeót. Szavait anyjához is
intézi, akivel szemben azt kell színlelnie, hogy gyűlöli Romeót.
Végül öntudatlanul megjósolja azt, ami be fog következni: a néző
ezt a jelentést fogja elérteni.
A Romeo szövege szonettben írt eló'hanggal kezdődik, és a
címszerepló'k első találkozásukkor úgy üdvözlik egymást, hogy
kettejük szavai együtt egy szonettet alkotnak.

a szóképek
összefüggései

Az erkélyjelenet két legfontosabb szóképe Júlia szövegében van.

Melyek ezek?
Ebben a jelenetben Romeo esküdni akar. Júlia lebeszéli erró1. Miért?
Júlia ugyanitt hasonlattal jellemzi Romeo iránt érzett szerelmét.
Keressük ki!
Keressünk a darabban a szerelmi lírából már ismert szóképet!

Egészében véve a Romeo nyelve nem rendelődik alá a drámai hatásnak. Romeo és Mercutio szópárbaja, Mercutio önparódiája s a Mab királynőró1 szóló sorok önmagukban is olvashatók.
A dráma összekapcsolt lírai betétek egymásutánja. A cselekmény megszerkesztésében igen nagy szerepe van a véletlennek:
a szerelmesek halálát késleltetett üzenetek és félreértések okozzák. Az ilyen szerkezeti megoldásokat később nem alkalmazta
Shakespeare. A véletlen azért mutatkozik kikerülhetetlennek,
mert az előre sejtések, álmok szövedéke sugalmazza elháríthatatlanságát. A véletlenek sorozata következetesen balszerencsés, ezért kelti a végzetszerűség benyomását. A versírás mestere még nem teremt a szöveg egészét meghatározó drámai felépítést. Romeo és Júlia szerelme hirtelen keletkezik, később pedig kevéssé változik, azaz a darab még nem fejlődésükben ábrázolja a szenvedélyeket.
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a véletlenek
szerepe

a nagy tragédiák
rokona
nemzedékek
összeütközése

Mercutio
kulcsszerepe

Más vonatkozásokban azonban a mű már a késóbbi nagy
tragédiák rokona. Családi feszültségeket ábrázol, mint nem egy
Shakespeare ezután írt művei közül. A darabban megjelenített
összeütközés különböző nemzedékek között megy végbe. Az idősek és fiatalok külön világban élnek, semmiféle megértés nem
lehet közöttük. A Romeo és Júlia fiatalkori mű, talán ez is magyarázza, hogy ebben a színdarabjában Shakespeare nem sok
jót mond az öregkorról. Úgy látja, hogy az idő előrehaladtával
az ember egyénisége egyre korlátozottabb lesz, a rögeszmék
mind jobban elhatalmasodnak rajta. A fiatalok testesítik meg a
pozitív emberi értékeket. Nem csak a címszerepló'k. Az ő magatartásukat a számukra legfontosabb érték, a szerelem határozza meg, ezért vállalják a kockázatot, akár életük árán is. A többi szereplő közül Mercutiónakjut a legérdekesebb szerep. Ő képviseli legteljesebben a fiatalság értékeit és korlátait, azok teljességét. Jellemének az eldöntetlenség képezi lényegét. Végtelennek látja a világot, az élet lehetőségeit, saját megismerő képességét is korlátlannak véli, ezért mindent értelmez, amit érzékel. Belülró1 jövő asszociációival mintegy azonnal asszimilálja a rajta kívüli dolgokat. Mercutio korai halála mintegy azt jelképezi, hogy a korlátlan szabadság érzése nem több ábrándnál.
De Shakespeare ebben a művében nagyon sokra értékeli az emberi személyiség függetlenségéró1, a korlátlan akaratszabadságról szőtt ábrándot. Kétféleképpen is bizonyíthatjuk ezt. Egyrészt
feltűnő, hogy Mercutio szájába adja a legszebb szavakat. Mercutio költői alkat, aki képzeletével átformálja a világot. Csodálatos nyelven mondja el álmát Mab királynőró1 az 1. felvonásban. Ez a részlet kifejező gazdagságával Arany János legnagyobb
elismerését váltotta ki, le is fordította e sorokat. Van azután még egy bizonyíték arra, hogy Mercutio kulcsfontosságú szerepet visz e színműben. Az ő halála indítja el a katasztrófát. Romeo őt bosszulja meg, amikor párviadalban kioltja Tybald életét.
Az öregkor az előítéleteket, a megkövesedett szokásokat,
a középkori normákat, az ifjúkor a bátor kezdeményezést, aszabad párválasztás igényét jelképezi a drámában.
Kik képviselik az idős nemzedéket a színjátékban? Jellemezzük
ó'ket találó szövegrészekkel!
A II. felvonás 4. jelenetében Romeo jellemzést ad Mercutióról. Keressük ki!
Hogyan jellemezhetnénk Júlia lelkiállapotát és viselkedését a II.
felvonás 5. jelenetében?
Mutassuk be Júlia, az öreg Capulet és a dajka magatartását a III.
felvonás 5. jelenetében!

mellékszerepló'k

A dráma erényei közé tartozik néhány mellékszereplő arcképszerű

megformálása is.
Mindegyikük egy-egy általános lelkialkat egyénített pél-
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Jelenet a Romeo és Júlia

előadásából.

Nemzeti Színház, 1983

dája. Tybaltnak az a legjellemzóbb tulajdonsága, hogy nem fél
a haláltól. Mégsem nézünk fel rá. Vakmerősége meggondolatlan, halála cél nélküli, s arra emlékeztet bennünket, hogy a bölcs
ember csak akkor kockáztatná életét, ha szükséges. Shakespeare mellékszereplőinek egy része valamely indulatnak a rabja. Nemcsak Tybalt alakja bizonyítja ezt, hanem az öreg Capuleté is, őt a düh vakítja el. A:z. öregségró1 alkotott ítélet megnyilvánul a dajka jellemzésében is. Tudatlansága, szószátyársága,
hiúsága, állhatatlansága részben éveinek számával függ össze.
Shakespeare jellemző művészetének nagyságát bizonyítja, hogy
e fogyatékosságokat is belülró1 s némi igaz rokonszenvvel láttatja. Nemcsak a dajka egyéniségét, hanem a visszaemlékezés
lélekállapotát is érzékelteti monológja az 1. felvonás 3. jelenetében kitérős, elkalandozó mondatszerkesztésével.
Készítsünk jellemzést a dajkáról! Igazoljuk
lyekkel!

megfelelő

Tybalt

Capulet
a dajka

szöveghe-

A Romeo és Júlia felépítése tekintetében is jellegzetesen
shakespeare-i. A:z. 1. és II. felvonást nyitó kórus szokatlan, s többi drámájában nem szerepel. De az első jelenet éppúgy a bevezetés szerepét tölti be, mint majd a Hamletben. Ott őrtálló katonákat, itt szolgákat látunk a színpadon. Vagyis Shakespeare
a mellékszereplőkkel indítja a darabot, fokozatosan vezeti be a
nézőt a mű világába. A két címszereplőt elóbb mások szavai alapján ismerjük meg, s csak késóbb jelennek meg. Romeo és Júlia
egymásratalálása a bonyodalom első lényeges mozzanata. A da-
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felépítés

fordulatos

cselekmény

rab legelején Romeo világfájdalmas ifjú, kamaszos érzelmeinek
tárgyat keres, és az első lányba megpróbál beleszeretni. Amikor
Júliát megpillantja, azonnal megérti korábbi érzelmeinek felszínes voltát. Júlia iránt feltámadt szerelme okozza, hogy hirtelen felnőtté érik. E korai mozzanatot Júlia előérzetei követik lényeges szerkezeti elemként. Egy példa: Júlia egy ízben azt állítja, hogy sírja menyasszonyi ágyához lesz hasonló. Valóban,
házassága és halála között igen rövid idő telik el.
A főszereplők történetét fordulatosan bonyolítja a drámaíró. Ez a mozgalmas cselekmény a kor színjátszásának követelménye. Ebben a darabban, mint említettük, a balszerencsés véletlenek sorozatából áll össze a végzetszerűvé súlyosodó történet.

a

Állítsuk össze a cselekmény fordulatainak, véletleneknek a sorozatát!
Keressünk a szövegbó1 olyan részleteket, amelyek sejtetik a katasztrófát!
jelképes megoldás

A dráma összeütközésének feszültségét a végső jelenet jelképesen oldja meg. A darab úgy ér véget, hogy a herceg igazságot tesz. Ő az egyetlen szereplő, ki a műben ábrázolt feszültség
fölött áll. Zárszavában azt állítja, hogy mindenki megbűnhődött
~,All are punished" -nem minden fordítás adja vissza pontosan),
önmagát is hibáztatja türelméért. De szavai nem jelentik azt,
hogy értékelése szerint mindenki egyformán hibát követett el.
A Capulet és a Montague család egymás elleni indulatával önmagát is sújtotta. A halálba küldi a fiatalságot, s így önnönmaga folytatását szünteti meg. A tél és a tavasz, a halál és az élet
összeütközésébó1 az elóbbi kerül ki győztesen.

Szonettek

kötete

a forma

nyelvi tömörítésre
ösztönöz

A Romeo és Júliában több helyen is találkoztunk szonettel (prológus, 1., 5. szín, a II. felvonás előtti kardal). Nem véletlenül, hiszen a színmű írása körülbelül egybeesik azzal, hogy
Shakespeare behatóan foglalkozott a szonettformával. 154 szonettbó1 álló kötete csak 1609-ben jelent meg, de többségük az
1595 körüli évekbó1 származhat. Elrendezésük és ajánlásuk utólagos, éppen ezért semmiféle életrajzi következtetést nem vonhatunk le abból, hogy egy részüknek mecénás, más részüknek
ifjú hölgy i. címzettje. Mint zömében ifjúkori művek, a szonettek nem tartoznak Shakespeare fő művei közé. Kísérleti alkotások, amelyek a költő nyelvének fejlődésében játszottak fontos
szerepet. A szonett rövidsége nyelvi tömörítésre tanította
Shakespeare-t. Angol reneszánsz elődei kétféle szonettet írtak:
a Petrarcától származó forma mellett önálló típust is kialakítottak. Shakespeare választása ez utóbbira esett, feltehetően azért,
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mert szonettjeiben mindig egy kibontakozó lélekállapotot fejezett ki, s így a nyelvben is folyamatszerűségre törekedett,
amelyet a petrarcai szonett első nyolc sora utáni éles cezúra megtört volna. A sajátosan angol szonettforma rímképlete (abab
cdcd efefgg) inkább lehetővé tette a fokozást, amelyre Shakespeare törekedett. Maga a kifejezett lélekállapot igen különböző
lehetett: a legegyszerűbb érzelmi ragaszkodástól az összetett
iróniáig. Nem kétséges, hogy e szonettek eló'készítették szerző
jük késóbbi drámáit: a szerelem és a barátság kifejezésekor
ugyanis rendszerint az idő romboló hatására, az ember végességének a tragikumára esik a hangsúly.

az angol
szonettforma

lélekállapot
kifejezése
az emberi lét
tragikuma

Olvassuk el a szöveggyűjteménybó1 Shakespeare 75. szonettjét!
Milyen szerkesztési elv fejezi ki az összetett és ambivalens érzelmi állapotot?
Mi különbség van az 1-4., 5-10. és az utolsó két sor között tömörítés szempontjából? Mi a funkciója a 11-12. sornak?
Fokozza vagy oldja a feszültséget a vers mondatszerkesztése?

A líraiság háttérbe szorulása
és a drámaiság erősödése
A líraiságtól Shakespeare két irányban távolodott el a drámaiság irányában. Először a Romeo és Júlia paródiáját, a Szentivánéji álmot írta meg. Az udvari szerelem ebben a színműben
elmenekülés a valódi problémák eló1. A valódi problémák világát a város, a civilizált Athén jelképezi, ahonnan a szereplők az
erdóbe futnak álmodni. Az álom öncsalást jelent. A Szentivánéji álom első az összetett Shakespeare-drámák sorában. Az öszszetettséget részben az okozza, hogy Shakespeare az antik mitológiát az angol néphagyománnyal keresztezi - ez utóbbit Puck
alakjában idézi fel -, részint az, hogy az álmot több jelentéssel
ruházza fel: nemcsak az egyszerű öncsalással, hanem a művé
szettel is azonosítja. A dráma atmoszferikus egysége kifogástalan, de egyszersmind fokozottan intellektuális. Kétféle magatartást állít szembe: Theseus racionalizmusát és az álmodást.
Theseus alakjával Shakespeare A lovag meséjére utal vissza, az
első történetre Chaucer Canterbury meséiben. Az athéni uralkodó ott is, itt is a civilizációt képviseli. A vele szemben álló álmodók az anarchia, az őrület, a szerelem és a költészet világában élnek. Drámáról lévén szó, a költő egyik magatartást sem
helyesli vagy cáfolja. Mindkettő egymás bírálata.
A Szentivánéji álom Shakespeare első teljes értékű drámája volt, de a továbbfejlődés szempontjából nagyobb jelentőségű
az úgynevezett Lancaster-tetralógia, mely 1597 és 1599 között
keletkezett. Ez a ciklikus mű XVI. századi angol krónikákból is-
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az első összetett
dráma:
Szentivánéji álom

az álom
jelentései

tetralógia a
hatalomról

hatalom és
erkölcs viszonya

szándék és
megvalósítás

mert történetek dramatizálása. Melyek a politikai hatalom feltételei? Shakespeare erre a kérdésre keres választ.
I. Erzsébet uralkodása idején az alattvalók tanúi lehettek,
mint futottak be fényes pályát a királynő kegyencei, s mint jutottak csúfos bukásra. Feltehetően a politikai létbizonytalanság
érzése késztette Shakespeare-t, hogy mélyebben elgondolkozzék
hatalom és erkölcs, szándék és megvalósulás viszonyán. 1599ben bemutatott Julius Caesar című színművének hőse, Brutus
elvileg bármiféle erőszakot elutasít. A gyakorlatban azonban
éppen ez az elv kényszeríti arra, hogy meggyilkolja az erőszak
emberét, Caesart. Világszemlélet és gyakorlat, ember és szerep
szembekerül egymással, és így a tragédia a föhős lelkében játszódik le. Ebbó1 a szempontból a Julius Caesar a Hamlet előz
ménye. A dán királyfi alakjának még egy előtanulmányát ismerjük: a "melankolikus Jacques"-ot, az Ahogy tetszik című vígjátékból. Az angol reneszánsz írói az embereket lélektani alaptípusokba sorolták. Közéjük tartozott a melankolikus típus. Hamlet alakját ebbó1 a típusból lehet levezetni.

Hamlet
előzményei

a cselekmény
szakaszai

a dráma felépítése

Shakespeare Hamlet című színműve 1600 körül keletkezett. Szerzője egy korábbi angol darabot dolgozott át, amelynek
szövege csak németalföldi fordításban maradt fenn. A korábbi
művet feltehetően Shakespeare jelentős elődje, Thomas Cyd
írta, az 1580-as évek végén.
Shakespeare életművében egyedül a Hamlet sorolható a
"bosszúdráma" típusába, mely az angol reneszánszban igen kedvelt volt.
A történés három szakaszból áll, amelyet hosszabb időköz
választ el egymástól. Az első szakaszban apja szelleme feladatot
ad a királyfinak, és megismerkedünk Hamlet lelkiállapotával.
(Ez az expozíció.) A második szakasz a II. felvonás 1. jelenetétó1
a IV. felvonás 4. színéig tart; Hamlet és Claudius egymás ellen
tett lépéseit foglalja magában. Az utolsó rész Ophelia megőrülé
sével kezdődik, Hamlet és Claudius korábbi intézkedései következményeit mutatja be. (Shakespeare idején a drámai műveket
nem osztották felvonásokra, csak a jelenetek határát jelezte a
szereplóK. ki- és bejárása. Ezért a drámai szerkezet elkülöníthető részei nem mindig esnek egybe a késóbbi felvonásbeosztással.)
A dráma tehát viszonylag hosszú időtartamot fog át. Ez
összefüggésben van azzal, hogy a cselekmény középpontjában
álló hősnek olyan tettet kell végrehajtania, amelynek helyességéről nincs teljesen meggyőződve.
Shakespeare Hamletje bonyolult és szigorú felépítése következtében eredeti alkotás, kiemelkedik a reneszánsz bosszúdrámák sorából. E felépítésnek csak néhány összetevőjét jelöl-
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hetjük meg. A történet egységét az biztosítja, hogy három szereplő sorsa hasonlóságot mutat: Fortinbras, Hamlet és Laertes
apját is megölték. Fortinbrasét Hamlet apja, Hamletét Claudius, Laertését Hamlet szúrja le. A három fiú nem egyforma magatartást tanúsít a hasonló helyzetben, a párhuzam ellentétet
is érzékeltet. A történet menetét két emberhalál irányítja: Hamlet apjának a meggyilkolása és Hamlet bosszúja. Az elóbbi esemény a darab kezdete előtt ment végbe, az utóbbi a színmű vége
felé következik be. A két esemény közötti idóbeli távolság a feszültség ébrentartását és a késleltetés indoklását követeli meg.
Az elóbbit a szemben álló eró1r akciói biztosítják. (Az erőviszo
nyok egyenlőtlenek: Claudius mellett áll az egész udvar, Hamlet szinte egyedül áll, Horatio csak erkölcsi támaszt jelenthet
számára.) A késleltetés Hamlet egyéniségébó1 következik.
A felépítés sajátossága az is, hogy a címszereplőt nem ismerjük meg azonnal. A dráma expozíciója fokozatosan vezet be
a ma világába. Az első jelenet apránként készíti elő a nézőt az
előzmények megismerésére.

késleltetett
expozíció

„No hát ma-éjjel is járt az izé?" - kérdezi Horatio.
Megtudjuk, hogy a katonák előző éijel láttak valamit, aminek létezésében Horatio kételkedik. Miután megjelent a Szellem, az elhunyt királyra ismer benne, s javasolja:

„ Tudassuk mindez éji látomást
Az ifjú Hamlettel;"
A dán királyfit még nem látjuk, csak hallunk róla. A színváltozás elnapolja a feszültség feloldását. A királyi udvart látjuk magunk előtt. Továbbra is az ismeretek fokozatos adagolása érvényesül. Elóbb halljuk megszólalni Laertest, s csak utána
Hamletet, s szavainak rejtett értelme csak a jelenet végén, monológjából válik világossá: nemcsak apja halála gyötri, anyja
gyors násza meggyűlöltette vele az életet.
Ki ez a címszereplő, akire a drámaíró ennyi késleltetéssel
hívja fel a figyelmünket? Magas eszmények és szándékok embere. Tökéletes erkölcsiségre törekszik, a „vagy mindent, vagy
semmit" elvét vallja. A IV. felvonás 4. jelenetében így fogalmaz:

Hamlet
egyénisége

„ ... az valódi nagy
Ki fel nem vidul ha nagy oka nincs;
De szalmaszálért is küzd nagyszeraen,
Midőn becsület, a mi fennforog."

erkölcsisége

Befelé forduló alkat; lelkiállapotát a halálvágy visszatérő
gondolata teszi komorrá. Ragyogó értelemmel és költői képzelettel van megáldva. Szavai arra emlékeztetik a nézőt, hogy az
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intellektus

kritikai szellem

érzelmi
ellentmondások

a bosszú:
kényszer

emberi tudat nemcsak visszatükrözi, hanem át is alakítja a környezetét. Kegyetlenül bírálja azt a világot, amelyben él, szójátékai s az általa rendezett színmű is bizonyítja ezt.
Jelleme, viselkedése talányos, nehezen megfejthető, fő
ként Opheliával bánik különösen. Egymásnak ellentmondó érzelmek gyötrik. Az anyja okozta csalódás ennek egyik oka: abból vonta le a következtetést: „Gyarlóság, asszony a neved!" Hogyan hihetne Ophelia hűségében? S arra is rá kell jönnie, hogy
a leányt eszközül használják ellene. Ezért fakad ki a III. felvonás 1. jelenetében. Amit Ophelia őrültségnek vél, felháborodott
általánosítás, Gertrudis tette s Ophelia önállótlansága váltja ki.
Kegyetlen szavait éppen a visszájára fordult érzelmi kötődés magyarázza. Szerelmét az V. felvonás 1. színe teljes szenvedélyességében mutatja. Hamlet belső gyötrődése azonban mélyebb,
alapvetóbb okra is visszavezethető. Töprengő lélek, az eszmék
embere, s így kényszernek érzi az erőszakos cselekvést. Nem
mintha testileg gyenge ember lenne, hiszen bátor, s jól forgatja
a fegyvert. Mivel azonban az elvonatkoztatás és az általánosítás az életeleme, önnön lényétó1 idegennek, nyűgnek véli a fegyveres bosszú vállalását:

„Kizökkent az idő, - óh kárhozat!
Hogy én születtem helyre tólni azt"
- mondja az 1. felvonásban, s késóbb, a III. felvonás 4. jelenetében hasonlóan vélekedik:

„Kegyes szándék kegyetlenségre hajt."
Az „únott, üres, nyomasztó ... világi üzlet", minden, amit a
világban mélységesen elítél, nem a külvilág erőszakos megváltoztatására, hanem inkább öngyilkosságra késztetné. Az életét
értéktelennek tartja, s erre számos szövege utal. Egyik példa a
II. felvonás 2. jelenetébó1:
„Polonius: Fölséges úr, én legalázatosabb búcsút veszek
fónségedtől.

Hamlet:

vágy a gondolat
és tett egységére

Semmit sem vehet tőlem, uram, amitől oly örömest
megválnék; kivéve az életem, az életem, az életem."

Mi készteti Hamletet arra, hogy saját természetén erősza
kot téve, mégis vállalkozzék a bosszúra? Nemcsak a fiúi szeretet apja iránt, hanem az is, hogy a teljes embernek azt az eszményét szeretné elérni, mely a gondolat és a tett tökéletes egyensúlyát és egységét tételezi fól. Tudatában van annak, ő nem tudja
megvalósítani ezt az eszményt, de úgy véli, hogy apja elhatározásait mindig tett követte.

222

Major Tamás Hamlet szerepében. Nemzeti Színház, 1952

A színészekkel való találkozást követő monológban - s
több, más szövegrészben - ezért szólal meg az önvád:

„Szép az valóban és nagy hősiség,
Hogy én, a drága meggyilkolt fia,
Kit ég s pokol bosszúra ösztönöz
Szavakkal hűtöm a szám ... "
De e magánbeszédben megfogalmazódik a cselekvés másik gátja is:
,,A látott szellem ördög is lehet. "
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világnézeti kétely

Hamlet tehát kételkedik a szellem szavában. De magának
a szellemnek valóság vagy káprázat voltát sem tudja biztosan
eldönteni. Hamletben a középkor és reneszánsz világfelfogás ütközik össze. Már nem biztos a túlvilág létezésében, ugyanakkor
tagadni sem meri a mennyországot és a poklot. Az egyikjelenetben azért nem szúrja le Claudiust, mert éppen imádkozik: ha létezik túlvilág, nem kerül a pokolba.

,,Az elszántság természetes színét
a gondolat halványra betegíti" késlekedés

tettetett őrültség

a színjáték
szerepe

„ lenni vagy nem
lenni"

ez az ellentét jellemzi a királyfi magatartását. Némi túlzással
azt mondhatjuk, öt felvonáson át késlekedik.
A szellem már az első felvonásban megmondja teendőjét,
amelyet csak az utolsó felvonásban végez el, s csak akkor, amikor már tudja, hogy neki magának is meg vannak számlálva a
percei.
Habozása először abban nyilvánul meg, hogy őrületet színlel. A hibbantság álarca lehetővé teszi számára, hogy kimondhassa gondolatait. De alakoskodásával nem ez a fő célja, hanem
az, hogy kikémlelhesse, igazat mondott-e a szellem.
A habozás következő szakaszát a' színjátékrendezés képezi. Ez is a szellem ellenőrzésének állítását szolgálja, de ekkor
már más szándék vezeti: Claudius és Gertrud lelkiismeretét
akarja fólébreszteni. Gondolatmenete érthető. Saját magából indul ki. Befelé tekintő alkat lévén, a lelkiismeret-furdalást nagyobb büntetésnek véli a vérbosszúnál.
Az angliai "küldetés"-t elfogadja, noha ez is hátráltatja a
feladat teljesítését. Rá kell jönnie, hogy Claudius már őt is halálra szánja, de csak a végső pillanat bírja tettre.
Hamlet jellemét legjobban a III. felvonás 1. jelenetében elhangzó magánbeszédbó1 ismerhetjük meg. A „lenni vagy nem
lenni" kérdésen töprengő királyfi válaszút előtt érzi magát, s
nem tud választani. Hosszasan latolgat, s szavai kétértelműek:

,,Akkor nemesb-e a lélek, ha tűri
Balsorsa minden nyűgét s nyilait
Vagy ha kiszáll tenger fájdalma ellen,
S fegyvert ragadva véget vet neki?"
Nem egyszerűen arról van szó, hogy Hamlet az élet szótlan, zokszó nélküli elviselése és az ellenállás, a szembeszegülés lehető
sége között nem tud dönteni, hanem arról is, hogy fegyvert ragadni két céllal is lehet: más életére éppúgy törhet vele, mint a
sajátjára. Az öngyilkosságnak a gondolata viszont óhatatlanul
fölveti a kérdést, mi vár az emberre a halál után:

„ Talán álmodni: - ez a
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bökkenő."

Ismét a reneszánsz ember dilemmája. Romlottnak látja az
megváltoztatni nem tudja, alkalmazkodni nem akar hozzá. Nem lát más lehetőséget, mint az öngyilkosságot. A keresztény tanítás szerint az öngyilkosra kárhozat
vár, s Hamletet a túlvilággal kapcsolatos kételyei ellenére nyomasztja a tudat: „egy halál utáni valami"-tó1 retteg.
Shakespeare egész életművében nincs még egy olyan hoszszú szerep, mint a Hamleté, a címszereplőt sokkal jobban, közelebbró1 ismerjük, mint a többieket. Ez a közelség semmiképp
sem jelenti azt, hogy a többi szereplőt Hamlet nézőpontjából kell
szemlélnünk. A drámaíró szemszöge sosem egyezhet meg valamelyik szereplőével, az összes jellemhez képest külső szemlélőnek
kell lennie. Drámai feszültség csak úgy keletkezhet, ha az alakok nem fekete-fehér, jó-rossz szélsőséget képviselnek. Hamlet
és Claudius párharca sem egyszerűsíthető mennyország és pokol bibliai ellentétére. (Ez teszi érthetővé, miért nem jött létre
igazi tragédia a keresztény középkorban.) Láttuk, hogy Hamlet
jellemébó1 nem hiányoztak a fogyatékosságok. Claudius sem
pusztán testvérgyilkos. Állandó lelkiismeret-furdalásai bizonyítják, hogy nem teljesen gátlástalan gazfickó. Több jelenet
talpraesett, erőskezű uralkodónak mutatja.
AHamlet évszázadok óta világszerte a legtöbbet színre vitt
darabok közé tartozik. Sikerét hatásának összetettségére vezethetjük vissza, ez utóbbi pedig onnan származik, hogy a néző teljesen egyetlen szereplővel sem azonosíthatja magát. Fortinbras
például mindazt egyesíti magában, ami hiányzik Hamletbó1. Határozott, tettre képes jellem, egyszersmind nem gátlástalan,
mint Claudius. Egy vonatkozásban mégis elmarad Hamlet mögött: éppen a királyfi mutat rá, hogy értelmetlen háborúba vezeti népét. Horatio is korlátolt egy tekintetben. Józan, kételyektó1 mentes gondolkodásmódja, prózaiföldhözragadtsága nem teszi lehetővé, hogy felvesse a Hamletet foglalkoztató emberi létkérdéseket. Erre vonatkozik Hamlet kijelentése a II. felvonás 5.
jelenetében:
őt körülvevő társadalmat,

a szerepl6k
megítélésének
módja

Claudius

Fortinbras

Horatio

„ Több dolgok vannak főldön és égen,
Horatio, mintsem bölcselmetek
Álmodni képes [.. .]"
Erények és hibák egysége jellemzi Shakespeare alakjait.
Hosszan lehetne beszélni például nőalakjainak vagy Laertesnek, Poloniusnak összetettségéró1 is.
A mű egészében azonban a címszereplő áll a központban,
talán túlzottan is. Ebbó1 következik, hogy Shakespeare-nek ezt
a drámáját többféleképpen ítélték és ítélik meg.
A német romantikusokat csak Hamlet személyiségének
önmagában vett érdekessége foglalkoztatta, nem volt érzékük a
drámaiság iránt, ezért állították, hogy a Hamlet írójának legna-
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a dráma
többféle
értékelése

belső

dráma

kérdések
a darab
vizsgálatához

gyobb műve. A XVIII. század végétó1 Magyarországon is az ő véleményük terjedt el. A XX. században e kultuszra ellenhatás következett be: T. S. Eliot, a kiváló amerikai születésű költő 1920ban kiadott esszéjében„művészi kudarcnak" nevezte a darabot.
Véleményét azzal indokolta, hogy Shakespeare nem elég alaposan dolgozta át az alapul vett korábbi színművet. A korábbi darabban a királyfi azért nem tudta meggyilkolni a királyt, mert
az uralkodót állandóan fegyveres őrök vették körül. Shakespeare félretette ezt a magyarázatot, de nem adott saját indoklást arra, miért késlekedik Hamlet a bosszúval.
A magunk részéró1 kiegyensúlyozottabb álláspont kialakítására törekszünk. Tény, hogy a Hamlet semmiképpen nem tekinthető Shakespeare legnagyobb művének, mert drámái közül
négy-öt is akad, amely éppen egymástól való különbözősége miatt egyformán nagyhatású remekmű. A Troilus és Cressida vagy
a Lear király sokoldalúbb, a dráma nem egyetlen szereplő lelkében megy végbe. Másrészt viszont az is igaz, hogy a dán királyfi belső drámája összetett és figyelmet érdemel. Hamlet nem cselekvő, hanem elmélkedő típus. A darab egy tudat tragédiája,
mely visszatükrözi önmagát. A dán királyfi tétlenségét kételkedő lelki alkata magyarázza. Változatlanok-e jó és rossz mércéi
változó körülmények között? - kérdi magától. Önmagát keresi
s méghozzá számára kritikus időszakban, amidőn hirtelen csapás belső elbizonytalanodást idézett elő benne. Vívódása két korszak határát, világnézetek metszéspontját jelzi. Az általa elismert erkölcsi értékek és a valóság ellentmondását, az önmaga
elé emelt mércét és saját gyengeségét tragikus konfliktusként
élte át.
Állítsuk össze a dráma cselekményének vázlatát!
Figyeljük meg, hogyan jellemzi a drámaíró: Poloniust, Laertest,
Rozenkranzot és Guildernsternt!
Keressük meg azt a részletet, amelyben Hamlet beszámol Claudiusnak Polonius haláláról! Jellemezzük magatartását! Kísérjük
figyelemmel Hamletnek az anyjára vonatkozó szövegrészeit!
Elemezzük anya és fia kettősét! Szereti-e Hamlet az anyját? Szereti-e Gertrudis a fiát?
Keressük meg a Hamlet és Ophelia viszonyát jellemző szöveghelyeket! Jellemezzük a kapcsolatot mindkét fél szempontjából!
Jó uralkodó-e Claudius?
Ham1et vagy Claudius okoz-e több halált? A tények számbavétele után mérlegeljük a körülményeket is!
Keressük ki a szövegbó1 azokat a részleteket, amelyek Claudius
lelkiismeret-furdalását tanúsítják!
Olvassuk el a IV. felvonás 3. jelenetét és válaszoljunk: miért állt
el ekkor Claudius Hamlet ártalmatlanná tételének szándékától?
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Jellemezzük Hamlet véleményét Fortinbras háborújáról a IV. felvonás 4. jelenete alapján!
Milyen a királyfi. embereszménye? Olvassuk el Horatióhoz intézett szavait a III. felvonás 2. jelenetébó1! Mi a hasonlóság az általa értékelt magatartás és Horatio elvei között? Mit bizonyít ez?
Milyen egyéb bizonyítékaink vannak arra, hogy Hamlet reneszánsz műveltségű és gondolkodású?
Keressük ki a IV. felvonás 5. jelenetébó1 azokat a szavakat, amelyekbó1 arra lehet következtetni, hogy a félőrült Opheliát ugyanúgy a halál utáni lét vagy nemlét kérdése nyugtalanítja, mint a
híres monológjában Hamletet!
Jogos és helyes-e Laertes döntése, amikor Claudius javaslatát a
párviadalra elfogadja?
Olvassuk el az V. felvonás 1. jelenetét, és próbáljuk eldönteni, öngyilkos lett-e Ophelia!
Következtethetünk-e Hamletnek a színészekhez intézett szavaiból Shakespeare ars poeticájára?

Tragikomédiák
A Troilus és Cressida férfi címszereplőjét is csapás éri:
Cressida hűtlensége. Ezt a színművet is „problémadarabnak"
szokás nevezni, kifejezetten intellektuális jellege miatt. E késóbbi mű ironikusabb, mint a Hamlet. Feltehetően nem nyitott,
hanem már kisebb zárt színháznak készült, ahol szűkebb körű
és műveltebb nézóK.re lehetett számítani. Shakespeare mintegy
föltételezi, hogy a közönség ismeri Homérosz Íliászát. Ezzel az
előfeltevéssel lát hozzá, hogy a trójai háborúról saját értelmezést adjon. Ironikus paródiát kapunk, éspedig nemcsak az antikvitás, hanem a középkor paródiáját is. Nevetségesnek tűnik,
hogy a trójaiak és a görögök egyetlen nőért, Helenáért háborúba bocsátkoznak. A legszebb férfi, Párisz, felelőtlen és üresfejű
finomkodónak látszik. Shakespeare nevetséges színben tünteti
fel a trójaiakat, akik őrültnek mondják Kasszandrát, amiért
megjósolja Trója elestét. Rajta kívül csak Hektor helyteleníti a
háborút, de neki is van két végzetes fogyatékossága: az idejét
múlt lovagi erkölcs és a kincs utáni sóvárgás. Ez utóbbi okozza
vesztét: Akhilleusz akkor öleti meg, amikor Hektor éppen a drága fegyverzetet szedi le egy megölt görög harcosról. Az irónia teljessége onnét származik, hogy a görögök sem különbek a trójaiaknál: Agamemnon király fellengzős és lassú agyú, Heléna
férje, Menelaosz tehetetlen, Ajaks pöffeszkedő fajankó, Akhilleusz pedig féltékeny, becstelen, hiszen nem maga öli meg, hanem
másokkal szúratja le Hektort, s abban a pillanatban, amidőn a
trójai hős éppen fegyvertelen.
Tagadhatatlan, hogy az egyes szereplóK. az értékszegénységnek különböző mértékeit képviselik- Rektornak pl. több ér-
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problémadarab:
Troilus és Cressida

ironikus paródia

a trójaiak

a görögök

értékszegény világ

Odüsszeusz

Troilus és Hektor

sötét vígjáték:
Szeget szeggel

téke van, mint Akhilleusznak-, de csak ketten: Troilus és Odüszszeusz foglalnak el megkülönböztetett helyet. A mű világának
maradéktalanul tagadó, tisztán ironikus voltát bizonyítja, hogy
a cél érdekében olykor a hazugságot is igénybe vevő Odüsszeusz Troilust leszámítva mindenkivel szemben erkölcsi fölényben van. Abszolút intellektus, akinek a legbelső gondolatai kifürkészhetetlenek. Ideológus is: az 1. felvonásban hosszú beszédet tart a görögöknek a mértékró1, de ez a monológ sem a meggyőződését fejezi ki, csak aktuális célt szolgál, a görögöket akarja felrázni a tétlenségbó1. Reálpolitikusnak tűnik, aki mindenkit manipulál. Eléri a célját. A darab végén mégsem a megelégedettség, inkább holmi keserűség jellemzi. Mivel magyarázható ez? Feltehetően azzal, hogy lenne érzéke a magasabb emberi
értékek iránt, de nem találkozik velük. Kielégítetlen igénye legjobban azzal a jelenettel bizonyítható, amelyben Troilusszal
együtt figyeli Cressida hűtlenségét. Odüsszeusz itt a kijózanító
szerepet játssza. Tisztában van azzal, hogy Cressida nem méltó Troilus nemes érzelmeire, világosan látja Troilus naivitását,
de nem okoz számára megelégedést a fiú kiábrándulása.
Shakespeare iróniája Troilust sem kíméli. A trójai háború
átértelmezését már Chaucer megkezdte, de ő még komikus éllel. Shakespeare Troilusa összetettebb jellem ahhoz, hogy meróben komikus legyen. Erényei és hibái különösen akkor tűn
nek ki, ha bátyjával, Rektorral hasonlítjuk össze. Hektor tisztán lát. Olyannyira tisztán, hogy a IV. felvonás 5. jelenetében,
amikor Odüsszeusz azt állítja, hogy Trója falai le fognak omlani, nem azt válaszolja, hogy nem hisz neki, hanem azt, hogy nem
szabad hinnie. Sőt, azt is elismeri: egyszer az idő valóban véget
vet Trójának. Hektor jellemének iróniáját az okozza, hogy e tiszta agy az akarat hiányával párosul. Troilus éppen az ellentéte:
az ő akarata erős, az intellektusa gyenge. Hektor szerint Heléna nem ér meg egy háborút. Troilus erre azt válaszolja, hogy az
értéket nem a viselője, hanem az értékelő adja meg. Mivel fogyatékos az értelme, nincs tudatában, hogy kijelentése önmagára is vonatkoztatható. Odüsszeusz tudatosan, ő öntudatlanul
ironikus, hiszen megrázkódtatását éppen az okozza, hogy olyan
értékeket tulajdonít Cressidának, amelyek hiányoztak beló1e.
Elképzelhető, hogy a trójaiak és a görögök szembeállításában utalást sejthetünk arra az ellentétre, mely a XVI-XVII. század fordulóján a régi arisztokrácia és az új polgárság között alakul ki Angliában. Shakespeare-t kétségkívül foglalkoztatta a letűnő és a megjelenő világ összeütközése, következő "problémadarabjait" ennek a kérdésnek szentelte. A Troilusban nyitott, a
Szeget szeggelben komikus a befejezés, ezért szokás „sötét vígjátéknak" nevezni.
A Szeget szeggel Shakespeare legjobb művei közé tartozik.
Világa még a Troilusénál is tisztábban ironikus. A történet elején a világrendet megtestesítő herceg átmenetileg átadja a ha-
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talmat Angelónak, és látszólag elutazik Bécs városából. Valójában álruhában visszatér, hogy kikémlelje, hogyan bánik barátja a hatalommal. Barátsága tehát színlelt, hiányzik beló1e a bizalom. Mi több, Angelóra hárítja a felelősséget, miután ő maga
nem tudott érvényt szerezni a törvénynek, amely szerint a csábító férfiakra halálbüntetés vár. Angelo uralma elején halálra
ítéli Claudiót, akit rajtakaptak egy nő elcsábításán. Claudio saját testvérét, az apáca Isabellát küldi Angelóhoz. Angelo beleszeret Isabellába, és azzal a feltétellel ajánl kegyelmet Claudiónak, ha a lány a szeretője lesz. Isabella nem hajlandó megmenteni bátyja életét. A szerzetesi álruhába öltözött herceg javaslatára Marianát öltöztetik fel Isabella ruhájába, s éjjel őt küldik Angelóhoz. Mariana egykor Angelo menyasszonya volt, de a
férfi utóbb nem vette el feleségül. A cselszövény sikerül, de Angelo nem kegyelmez meg Claudiónak. Ekkor a herceg felfedi kilétét. Claudio kiszabadul, és Isabella és Mariana kérésére Angelo is kegyelmet kap. A herceg Isabellát, Angelo Marianát veszi feleségül. A látszólag vígjátéki befejezés voltaképpen ironikus. Angelo azt kénytelen feleségül venni, akit nem szeret; a
herceg és Isabella pedig nem annyira a tiszta erkölcs védelmezői, mint inkább az önzés megtestesítői. A néző kényelmetlen
érzéssel megy haza a színházból. A világrend képviselője egyáltalán nem feddhetetlen. A darab végén egyedül Luciót ítéli halálra, ki megsértette őt, mivel a barátcsuha alatt nem ismerte
föl benne a herceget.

visszaélés
a hatalommal

a megoldás
iróniája

A nagy tragédiák sorozata
(1604-1608)
A "problémadarabok" iróniája olykor már a tragikumot súrolta, érthető tehát, hogy megírásuk után Shakespeare a tragédia műfajához fordult.
Shakespeare különböző szinteken fejezte ki a tragikumot.
Pályája új szakaszának első remekműve, az Ot!J,ello, családi tragédia. Othello bátor katona, akarata erős, erkölcse tiszta, de értelmileg messze elmarad a machiavellista Jago mögött. A darab
nagy részében úgy látszik,_a szenvedély, a féltékenység teszi manipulálhatóvá. Az utolsó jelenetbó1 azonban kiviláglik, hogy személyisége sokkal mélyebb hiányosságot rejt magában. Halála
előtt még mindig ugyanúgy retorikus pózba vágja magát, mint
öt felvonáson keresztül. Ekkor értjük meg: nemcsak az a hibája, hogy Jagót becsületesnek, Desdemonát hűtlennek látja, hanem az önismeret hiányzik beló1e.
Hasonló fogyatékosság jellemzi Leart is a következő darab
elején. A magyarra Vörösmarty által fordított Lear király távlatai azonban sokkal szélesebbek. Leart is a látszat téveszti meg,
akár Othellót. A velencei mór azonban a színmű utolsó jelene-
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családi tragédia:
Othello

az emberés az önismeret
hiánya

Lear király

végzetes tévedés

párhuzam

a világ
rendezetlensége

felismerés

Macbeth

a hatalom és az
emberi érték

tében öli meg Desdemonát, míg Lear a legelső színben tagadja
ki Cordeliát, az egyetlen lányát, aki valóban szereti. Az Othello
egyetlen fokozás addig a jelenetig, amelyben Othello belép Desdemona hálószobájába. Ez az egyszerű feszültségteremtés majdnem operaszerű - nem véletlen, hogy Verdi egyik legszebb zenéjét írta ebbó1 a színműbó1. Lear szenvedése sokkal hosszabb.
Az első jelenetben a király szétosztja birodalmát lányai között,
azzal a feltétellel, ha iránta érzett szeretetüket kinyilvánítják.
Regan és Goneril ékesszólóan bizonygatják odaadásukat, csak
Cordelia szótlan. Lear minden hatalmát két idősebb leányára
ruházza. Hibát hibára halmoz: száműzi leghűbb emberét, mert
oktalan tettéró1 le akarta beszélni. Végzetes tévedése: azt hiszi,
adományaival biztosítja leányai hűségét, vagyis hogy az érzelmek manipulálhatók. Regan és Goneril azonban kegyetlenül
bánnak apjukkal, hatalmi versengésükben és szerelmi vetélkedésben egymás ellen ármánykodnak, országuk biztonságát is
kockáztatva. Goneril elóbb nővérét mérgezi meg, majd meghiúsult terve és lelepleződése után véget vet életének. Az apja segítségére siető Cordelia áldozatul esik. Az öreg, félőrült, eltörődött Leart nem a testi szenvedés, hanem felismerései döntik
sírba.
A dráma Lear története mellett egy, az övével párhuzamos
sorsot is bemutat. Gloucesterét. Ő is a látszat alapján ítél, s a
szenvedés juttatja el a felismeréshez.
Mégsem mondhatjuk, hogy a Lear király pusztán családi
tragédia. Leart tapasztalatai olyan kérdések fölvetésére késztetik, melyek túlhaladják az apa és gyermek közötti viszonyt. Kitaszítva, a tomboló viharban az vetődik fel benne, vajon a kegyetlenség nem a természettel együtt van-e adva. A viharjelenetben a tragédia kozmikus szintre tevődik át. A vihar jelkép:
egyszerre jelenti Lear lelkiállapotát s a világ egészének rendezetlenségét. Minden önmaga ellentétébe fordul át: Lear számára az őrület hozza meg a józanságot, Gloucester szemének elveszítése után kezd látni. A "problémadrámák" iróniája itt új összefüggésbe kerül. A IV. felvonás elején Gloucester úgy látja, hogy
az emberek legyekhez hasonlók, az istenek pedig agyoncsapkodják óK.et, puszta kedvtelésbó1.
Mind a Lear király, mind a Macbeth költői tragédia, abban
az értelemben, hogy mindkettóben vezető szerepet visznek ajelképek. Macbeth boszorkányokkal találkozik, akik megjósolják,
hogy ő lesz a király. Nem érti meg, hogy ezek a boszorkányok
voltaképpen a saját ambíciójának a kivetítései. Mindkét tragédiában a hatalom a legfóbb negatív érték. Lear megtisztulását
végső soron az okozza, hogy lemond a hatalomról; Macbeth nagy
emberi értékei: becsületessége, nyi1tsága, katonai és politikai
képességei azért mennek veszendóbe, mert akarja a hatalmat.
Mindkét hős fennkölt hatást kelt a nézóben. Kuroszava, a kiváló japán filmrendező, helyesen értelmezte Shakespeare-t, ami-
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dön a Macbeth-bó1 készített filmjében hangsúlyozta Macbeth
óriási bátorságát, amellyel szembenéz ellenségeivel abban a jelenetben, amikor már maga is tudja, hogy joggal maradt egyedül, s joggal indult hadba ellene még az erdő is. Hasonló fenség
jellemzi Leart, aki arra keres választ: van-e mód, hogy az ember kikerülje a látszat vonzóerejét, és megtudja, léteznek-e állandó emberi értékek abban a világban, ahol a halál uralkodik.
Létezik-e igazságszolgáltatás a világban? Shakespeare
nem ad választ e kérdésre. Macbeth machiavellista hős, és bűn
hődik. Cordelia azonban semmiféle vétket nem követ el, s mégis meg kell halnia. A Lear király abszurdnak, észérvekkel megközelíthetetlennek mutatja a világot. Ezt a jelentést a bolond jelenléte is kiemeli, aki mindazt komikusan értelmezi, amit Lear
tragikumnak lát. A darab vége felé a bolondot is kivégzik, s ebbó1 Lear újabb megerősítést kap ahhoz a sejtéséhez, mely szerint nincs igazságszolgáltatás. A Macbeth és a Lear király tehát
egymásnak ellentmondó választ ad ugyanarra a kérdésre.

van-e igazságszolgáltatás
a világban?

Utolsó művei
1608 és 1613 között Shakespeare új műfajt alakított ki, melyet „románcnak" (regényes színjáték) szokás nevezni. A Téli rege
és A vihar szerzőjének legszebb művei közé tartozik. Mindkettő
ben a tragikum meghaladására tett kísérletet. A Téli rege hősét,
Leontest a féltékenység annyira elvakítja, hogy mindenféle emberi kapcsolatot száműz környezetébó1. A mű első harmada egy
személyiség teljes belső összeomlását ábrázolja. Ajelképes értelmű cselekménybó1 azt érti meg a néző, hogy az idő lerombolta
Leontes baráti, házastársi és apai vonzalmát. Tizenhat évi szenvedésró1 szól a következő rész, míg az utolsó harmadban új kapcsolatok fokozatos kialakulásának vagyunk tanúi, ugyanazokkal a személyekkel, akik korábban elvesztek Leontes számára.
A színmű három része nyelvileg is különbözik egymástól, s e hármasság a pokol, a tisztítótűz és a paradicsom egymásutánjára
utal. A Téli regében Shakespeare a tragikumot hosszabb folyamat szükségszerű szakaszaként értelmezi. A viharban a tragikum visszatekintés formájában van jelen: utólagos elbeszélésbó1
szerzünk tudomást arról, hogyan űzték el egykor hazájából Prosperót. Más szóval, míg a Téli rege történése másfél évtizednél is
többet foglal magában, addig A viharé megfelel az idő és a tér
egységének: néhány óra alatt megy végbe egy szigeten.
Ha Shakespeare pályája elején kortársaihoz hasonló
irányban kísérletezett, ugyanezt mondhatjuk kései műveiró1.
A meseszerű, erősen szimbolikus románc műfaja a XVII. század
elejétó1 fokozatosan megjelenő fedett magánszínházak meghittebb körülményeihez és a Shakespeare után fellépő nemzedék
stíluseszményeihez állt közel.
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Miguel de Cervantes Saavedra 1547. október 9-én Alcala de Henaresban született, és 1616. április 23~án Madridban halt meg.
Shakespeare-hez hasonlóan ő is hazája irodalmának virágkorában élt és dolgozott. Drámái és verses művei sem jelentéktelenek, de
kortársai közül a drámában Lope de Vega, a versírásban Góngora és
Quevedo túlszárnyalta. Az elbeszélő prózában viszont ő teremtett maradandót. Fő műve, Az elmés nemes Don Quijote - melynek első része
1604-ben, a második 1615-benjelent meg-a világirodalom legnagyobb
alkotásai közé tartozik.
Hosszú felkészülés előzte meg e remekmű megírását. 1568-ban
Cervantes egy bíboros kíséretében Itáliába utazott, s ekkor - Madridban végzett teológiai és filológiai tanulmányai szerves kiegészítéseképpen - az olasz irodalomról rendkívül alapos ismereteket szerzett. Számos saját művében kísérletezett azzal, hogy meghaladja a prózai elbeszélésnek általa ismert változatait. Közülük magyarra is lefordított kötete, a Példás elbeszélések a legjelentősebb, amely tizenkét 1588 és 1613
között írt novellát tartalmaz. Ez a könyv arról tanúskodik, hogy Cervantes két ellentétes irányban fejlesztette tovább a Boccaccio által megteremtett novellát: a szerelem és a szerencse összefüggésének ábrázolásában az olvasó várakozását véglegesen felcsigázva, a valószínűséget,
bonyodalmasságot szerfölött fokozva; vagy a cselekményességnek e dinamikus túladagolásával éppen ellentétben, állóképszerű, úgyszólván
eseménytelen élet- vagy jellemképet teremtve.
A Don Quijote megírására azonban nemcsak a komoly szakmai
előtanulmányok, hanem feltehetően élete viszontagságai is felkészítették Cervantest. A spanyol-török háborúban kitüntette magát bátorságával, a híres lepantói tengeri ütközetben, 1571-ben mellén két helyütt
sebesült meg, s egy lövés fél karját megbénította. 1575-ben algériai kalózok fogságába került, onnét rokonai 1580-ban váltották ki. Késóbb hivatalnokként dolgozott. Hamis vád alapján bebörtönözték. Ebben a második fogságában kezdte írni a Don Quijote első részét.

Cervantes arcképe.
Juan de Jánregni festménye
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Don Quijote
(1604-1615 között)
Az. Előhang szerint a regény a lovagregények elleni támadás célzatával készült. Don Quijote, a vidéki spanyol nemes olyan
sok lovagregényt olvasott, hogy egy szép napon azt hiszi: ő maga
is ezeknek a lovagregényeknek a világában él. Kóbor lovagnak
képzeli magát, öreg és nyomorúságos Rocinantéját fényes paripának véli. Maga mögött hagyja megszokott életét, és ócska gebéjén útra kel. A mocskos fogadót fényes kastélynak, a szélmalmokat gigászoknak látja,' a birkanyájat ellenséges seregnek, és
fegyverrel támad rájuk. A könyv az ő káprázatának története.
Mi is volt a lovagregény, amely elvette a nemes józan eszét,
és főként mi a jelentősége a bírálatnak, amely e könyvben a lovagregényeket éri? A könyv egyik fejezetében a helybéli borbély
és káplán beszélgetéséró1 olvasunk. Don Quijote könyvtárát nézik át, s egyben az akkor talán legdivatosabb lovagregényt is
említik: Garca Ordóííez de Montalvo 1508-ban kiadott Amadis
című könyvét. A lovagregény az udvari szerelem kultuszának
kifejezése volt. Tudjuk, hogy ezt a kultuszt Chaucer már a XIV.
század végén bírálattal illette. Spanyolország lassabban fejlődött, mint Anglia, de a XVII. század elején ez a kultusz már Cervantes hazájában is idejét múlta. Cervantes tehát egyrészt már
nem működőképes társadalmi szokásrendszert, konvenciót ítélt
el a Don Quijotéban, másrészt a prózai elbeszélésnek általa már
túlhaladottnak ítélt módját bírálta. A lovagregényt két szempontból tekintette elavultnak. Egyrészt úgy látta, hogy a cselekményességet, az események zsúfoltságát már kiaknázták, a prózai elbeszélés új lehetőségeit kell keresnie. Másrészt a Don Quijotéban kétféle: tanulatlan (vulgo) és igényes (discretos) olvasó
között tett különbséget, s a lovagregényben az első típusú olvasót kielégítő irodalmat, a ponyvaregény ősét látta. A lovagregény nem tette lehetővé, hogy a szereplő önálló személyiséggé
váljék, és azt is kizárta, hogy a mű az emberi lét általános kérdéseit is fölvesse. Cervantes viszont éppen ezt a két célt tűzte ki
maga elé.
Ki is tulajdonképpen Don Quijote, és hogyan kell értelmeznünk "őrületét", amely a könyv középpontjában áll? Nem könnyű
válaszolni e kérdésre. Elsősorban azért nem, mert meglehető
sen bonyolult az a viszony, amely a történet elbeszélője és fősze
replője között fennáll. A regény egyrészt a valóság ábrázolása,
másrészt kitalálás és nyelvi szöveg. Cervantes a regényirodalom nagy úttörője, erre a kettősségre folyamatosan emlékezteti
olvasóját. A mű sokszor utal önmagára, az irodalom öntükröző
szerepe érvényesül benne. Amikor Don Quijote útnak indul,
azonnal bejelenti, hogyan fogja leírni kilovagolását az a szerző,
aki majd könyvet ír róla, és valóban, a „búsképű lovag" szavai

233

a regényhős
és története

a lovagregény

túlhaladott
szokásrendszer
elavult
elbeszélő' mód

az irodalom
öntükrözése

az elbeszélő,
illetve
az elbeszéló'k

eltávolítás

igaz vagy hamis
a történet?

a bábjáték
és értelmezései

kicsinyített tükör

befogadói
magatartás

olvashatók a regény első részének második fejezetében. A második rész elején Don Quijotéval egyik falubelije közli, hogy
könyvet írtak róla. Sőt, mások késóbb arról is tudósítják, hogy
a róla írt könyvnek már a második része is elkészült. Ez az utóbbi megjegyzés világosan emlékeztet bennünket arra, hogy a regény egyszerre valóság és kinyomtatott könyv: egyrészt arra
gondolunk, hogy Don Quijote ismerősei tévednek, a regény második fele még nem készülhetett el, hiszen a benne ábrázolandók még csak most mennek végbe. Másrészt egyszerűen tudomásul vesszük, a regény második része önmagára utal, s ezzel
arra figyelmeztet, hogy nem több egy író kitalált történeténél.
Don Quijote és Sancho Panza mellett az elbeszélő is fontos szereplő e regényben. Elbeszélő helyett akár elbeszéló'ket is
mondhatunk, mivel a könyvben olvashatjuk, hogy a "búsképű
lovag'' sorsát Cide Hamete Benengeli arab történész írta meg,
de az olvasó nem az ő szövegét ismeri meg, hanem egy megnevezetlen, spanyolul jól tudó mór fordítását. E kettős áttétellel
Cervantes mintegy eltávolítja magától a Don Quijotéban elbeszélteket, s ezzel mintha a „búsképű lovag" történetének igaz
voltát akarná állítani. Mégsem mondhatjuk ezt ilyen egyértelműen; mivel az első részben arról olvashatunk, hogy az arabok
szeretnek hazudni, a második részben pedig Sancho Panza arról beszél, hogy az első részben tévedést is lehet találni - az elbeszélő nem azt mondta el, ami megtörtént.
Valóság és regény viszonyát Cervantes igen bonyolultnak
mutatja. A regényben a történet befogadója is szerepel. Cervantes felfogását talán legjobban a második rész 26. fejezetében szemléltethetjük, amelyben Don Quijote Pedro mester bábjátékát
szemléli meg. (Manuel de Falla [1876--1946], a XX. század elejének legjelentősebb spanyol zeneszerzője, Pedro mester bábszínháza címmel kisoperát írt ebbó1 ajelenetbó1, melyet 1923-ban mutattak be.) A bábjátékot hárman értelmezik: Pedro mester, a tulajdonos, a kikiáltónak szerződtetett siheder és a lovag. A Don
Quijotét azokhoz a festményekhez hasonlíthatjuk, amelyeken tükör látható. A németalföldi Jan van Eyck képét, Az Arnolfini házaspárt (1434) vehetjük példának, amelyen a két alak mögött látszó kerek tükör kicsinyítve mutatja a képen láthatókat. Pedro
mester bábszínháza hasonló kicsinyített tükör. A történetet elmondó kikiáltó sihedert a Don Quijote állítólagos szerzőjének, az
arab Cid Hamete Benengelinek; Pedro mestert, a Cid Hamete szövegét olykor kiigazító megnevezetlen fordítónak, Don Quijotét a
könyv olvasójának feleltethetjük meg. Don Quijote éppúgy egyszerre áll kívül és belül a bábjáték történetéhez képest, mint ahogyan az olvasónak egyszerre kell kitalált szövegként olvasni a regényt és azonosulnia a szerepló'kkel. Don Quijote eleinte szemlélője a bábjátéknak, Pedróval és a kikiáltóval megbeszéli annak
kimenetelét és a történet elmesélésének módját; késóbb azonban
beleéli magát a történetbe, ezért ránt kardot az egyik bábura.
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Don Quijote és Sanco Panza útrakelnek.
Gustav Doré illusztrációja. 1864

Egészen világos tehát, hogy a lovag őrülete nem közönséges hibbantság. Látszólag általa olvasott könyvek szereplőit utánozza, valójában magatartásából hiányzik bármiféle mímeltség.
Általános emberi kérdéssel találja szemben magát. Ellentmondást lát a külvilág és saját lelki világa, vágyai között. Fegyverhordozója, Sancho Panza vele ellentétben, gyakorlatiasan szemléli a külvilágot: elfogadja olyannak, amilyen. Amit Sancho közönséges borbélytányémak mond, azt a lovag Mambrín sisakjának látja. Don Quijote átlényegíti a világot, s ebben nem mindennapi képességet árul el. Nemcsak Sancho ámulatát, ragaszkodását, sőt szeretetét váltja ki, hanem a kijózanítására érkező
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Sansón Carrascót is arra kényszeríti, hogy elfogadja feltételeit:
Carrasco kénytelen lovagnak tettetni magát és'párviadalra hívni ki Don Quijotét. Első viadaluk Don Quijote győzelmével végződik, s ennek képletes jelentősége van: Don Quijote világképe
olyannyira egységes, hogy nem könnyű összerombolni.
Sancho gyakran látja gazdája magatartásának abszurditását, mégsem hagyja őt el, részben azért, mert tiszteli a lovag
rendkívüli következetességét, amellyel ragaszkodik a meggyő
ződéséhez.

látszat és való
ellentmondása

az illúzió
erőfeszítés

hangnemek
váltogatása

írott és szóbeli
kultúra
szembesítése

A regényben ábrázolt világban látszat és való feloldhatatlan ellentmondásban van egymással. Don Quijote, kibó1 hiányzik az irónia iránti érzék, mert hite feltétlen, nem képes ezt tudomásul venni. Mikor álarcosokkal találkozik, az álarcot véli a
valóságnak. Amikor pedig gályarabokat lát, kiszabadítja óK.et,
mert nem tudja elképzelni, hogy a kereszténység hogyan egyeztethető össze a kegyetlenséggel. A történet előrehaladtával azonban Don Quijote az egymásra halmozódó kudarcok következtében egyre nehezebben tudja fenntartani ábrándjait. Jelképes értelme van annak, hogy hiába keresi azt a nőt, aki a lovagregények hősnőihez hasonlóan mind testileg, mind lelkileg tökéletes. Sancho viszont arra a következtetésre jut, hogy a külvilág
kiábrándító szürkesége egyáltalán nem befolyásolja a lovagnak
mindent átlényegítő belső látását, tehát ura bármely nóbe bele
tudja képzelni az eszményét.
A második rész tizedik fejezetében vagyunk. Ez a jelenet
világosan mutatja Don Quijote személyiségének összetettségét.
Könnyű lenne azt mondani, hogy a lovag közönséges őrült, aki
nem látja azt, ami az orra előtt van. Don Quijote ugyanis nagyonjól látja, hogy a kiszemelt nő nem elóK.elő, finom hölgy, hanem kimondottan csúnya parasztlány. Annyi keserű tapasztalat után már komoly erőfeszítésre van szüksége, hogy a helyzetet ábrándjai alapján magyarázza.
Ez a jelenet különösen igen jól szemlélteti Cervantes regényének stiláris eredetiségét. A lovag fennkölt hangnemben szól
a nónöz, amaz parasztosan válaszol. E két hangnem külön-külön már Chaucernél is szerepelt - a lovag, illetve a molnár meséjében-, Cervantes azonban regénye egészében állandóan ütközteti óK.et egymással. A „búsképa lovag" beszéde tele van az
antik retorika alakzataival, metaforákkal, körülírásokkal, megszólításokkal, fordulatokkal, körmondatokkal, irodalmi utalásokkal és idézetekkel. Az írástudatlan Sancho ezzel szemben állandóan közmondásokban beszél. Írott és szóbeli kultúra ütközik össze egymással, és Cervantes mind a korábbi irodalmat,
mind a szóbeli néphagyományt értékeli.
A könyv Carrasco és Don Quijote második viadalával fejeződik be. A lovagot ezúttal legyőzik. A falu népe örömmel vesz
tudomást kijózanodásáról. Az olvasó mégis lehangolónak találja e befejezést. Egyszerű megmondani, miért.
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Martyn Ferenc: Ketten beszélgetnek. Rajz. 1960

Don Quijote illúzióit elvesztvén már nem képes az életre,
hiszen személyiségének leglényegét vesztette el. Ágynak esik és
hamarosan meghal. A regény korábbi részére visszatekintve,
utólag még nyilvánvalóbb a lovag "őrületének" mélyebb jelentő
sége. A regény elején Don Quijote sok-sok szegény spanyol kisnemesnek szabványos életét élte. Ábrándja kitörési kísérlethez
vezetett e kisszerűségbó1. Hóbortjai az emberi szabadságigény
megnyilvánulásai voltak. Látszólag komikus pályafutásának
vége, belső összeomlása ezért tragikus.
Cervantes fő műve óriási hatással volt a késóbbi írókra. Az
angol regény első, XVIII. századi virágkorában a Don Quijote
számított követendő, de el nem érhető tökéletességnek, a XIX.
századi költó'k közül Byron „a legszomorúbb történetnek" nevezte, Dosztojevszkij a manchai lovag jellemzésébó1 kiindulva teremtette meg Miskin hercegnek, A félkegyelmű föhősének alakját. Cervantes bonyolult, kísérletező regénytechnikája XX. századi regényírókat is ösztönzött. Az utókor magatartását talán
Flaubert szavai fejezik ki a legjobban: „Ere.detemet abban a
könyvben találom meg, amelyet már akkor kívülről tudtam, amidőn még nem olvastam: a Don Quijotéban."
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Összefoglaló kérdések
és feladatok
Milyen eszmék, értékek kerültek előtérbe a reneszánsz világképében? Mi a humanizmus?
Mennyiben jelent újat Petrarca lírája a szerelem és a természethez való kapcsolat szempontjából?
Bizonyítsuk Petrarca egy szonettjének elemzésével a költői szerkesztés szerepét a mondanivaló kifejezésében!
Mennyiben kapcsolódnak Boccaccio novelláinak témái a reneszánsz gondolkodáshoz? Milyen irányban fejlesztette tovább az
elbeszélés módszereit? Bizonyítsuk egy már ismert novellájával!
Melyik Janus Pannonius-mű központi mondanivalója a költői öntudat? Hogyan fejeződik ki a reneszánsz ember értékrendje a Búcsú Váradtól című versben? Mi a refrén szerepe?
Milyen jelképes jelentése van az Egy dunántúli mandulafáról
című költeménynek? Milyen költői eszközök közlik a kettős jelentést? Mi az elégia?
Mit honosított meg Balassi az európai költészet eredményeibó1? Miben teremtett gyökeresen "újat? Egy mű elemzésével bizonyítsuk!
Hazánk sajátos történelmi helyzete milyen embereszmény megfogalmazására késztette Balassit?
Milyen élményeket fogalmaz meg az Egy katonaének?
Jellemezzük az angol reneszánsz színházat!
Hogyan mutatkoznak meg a reneszánsz drámai konvenciók
Shakespeare drámaszerkesztési módszerében?
Miért nevezzük a Romeo és Júliát lírai tragédiának? Milyen világszemlélet, milyen erkölcsi elvek állítják szembe a drámában a
két nemzedéket? Hogyan kapcsolódik ez a konfliktus a reneszánsz
korához?
Milyen szerkesztési elveket alkalmaz Shakespeare a drámában?
Mi eredményezi a végzetszerűség hatását?
Ajellemábrázolásnak milyen módszereit figyelhettük meg? (Egy
szereplő bemutatásával bizonyítsuk.)
Mennyiben tekinthető Mercutio kulcsfigurának a darabban?
Milyen mondanivaló fejeződik ki a tragikus megoldásban?
Hogyan építi fel Shakespeare a Hamlet expozícióját?
Jellemezzük a dráma alapszituációját! Mutassuk be a föhős jellemét az alábbiak megvilágításával: a) a világnézete, b) személyiségének alapvonásai, e) viszonya a többi szereplónöz, d) a dán
udvarhoz, az adott világhoz!
Milyen fordulatokból épül fel a bonyodalom? Mennyiben felelnek
meg a bonyodalom egyes mozzanatai a szemben álló felek jelleméneK? Mi a késleltetés szerepe?
Hogyan érvényesül a drámaíró távolságtartása, nézőpontjának
tárgyilagossága Claudius és Gertrudis ábrázolásában?
Milyen paralelizmusok figyelhetó'k meg a drámában? Hogyan viselkedik a) Laertes, b) Fortinbras hasonló helyzetben? Ertékeljük magatartásukat!
Milyen esztétikai minőségek ismerhetó'k fel Shakespeare olvasott
drámáiban?
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Jellemezzük Shakespeare drámáinak tér- és időviszonyait!
Mi a szerepe a képalkotásnak, metaforarendszernek Shakespeare drámáiban?
Mi a funkciója a drámai nyelvnek, a párbeszédnek és a monológnak a drámai alkotásokban?
Miért tekinthetjük Shakespeare-t az irodalom legegyetemesebb
alkotói egyikének?
Kik fordították Shakespeare drámáit magyarra?
Milyen Shakespeare-drámákat láttunk színpadon, televízióban,
filmen?

***
Szervezzünk közös színházlátogatást egy Shakespeare-dráma
megtekintésére! Olvassuk el előzetesen a darabot! Jól figyeljük
meg, mit közöl az író, s mit bíz fantáziánkra! Képzeljük el a színhelyet, a szerepló'ket, figyeljük meg, milyen kapcsolatban vannak
egymással, próbáljuk megfogalmazni, mi a dráma jelentése!
Az előadás megtekintése után beszéljük meg, mennyiben gazdagította elképzelésünket a színjáték, s milyen eszközökkel! Vegyük
sorra: milyen volt a játéktér, hogyan érzékeltette a színhelyet,
volt-e díszlet, vagy jelzéseket alkalmaztak-e, mi volt a szerepük
a jelmezeknek a szerepló'k jellemzésében, a hangulatteremtésben, milyen kellékeket használtak, volt-e szerepe a zenének, a világításnak stb.!
Elemezzük a színészekjátékát! Megegyezett az általuk életre keltett alak az elképzelésünkben élővel? Ha eltért tó1e, miért? Milyen színészi eszközökkel (testtartás, mozgás, gesztusok, mimika, dikció) hitelesítették a drámai alakot? Hogyan érzékeltették
egymáshoz való viszonyukat?
Mekkora időtartamot fogott át a dráma cselekménye? Milyen volt
ajáték tempója, ritmusa, miképpen növelte vagy oldotta a feszültséget? A dráma mondanivalóját sugalmazta-e az előadás? Volt-e
a rendezőnek valamilyen időszerű üzenete?
A reneszánsz zenei életébó1 válogatott szemelvényekkel állítsunk
össze műsort az osztály' számára. Néhány nagyon szép magyar
hanglemezt ajánlunk:
Gems ofthe renaissance music -A reneszánsz zene gyöngyszemei
(Camerata Hungarica)
Music life in old Hungary - Magyar udvarok zenéje
Mátyás király udvari zenéje
A legnagyobb reneszánsz zeneszerzőnk Bakfark Bálint (15071576). Hallgassuk meg hanglemezen néhány művét!
Kísérjük figyelemmel a rádió műsorában a reneszánsz zenei adásokat!
Állítsunk össze vetítettképes előadást az olasz reneszánsz képző
művészet alkotásaiból!
A Szépművészeti Múzeum képtárában néhány kiemelkedően szép
reneszánsz festmény található. Szervezzünk tárlatlátogatást!
Ismerkedjünk meg a magyar reneszánsz művészet emlékeivel a
budai Vármúzeum, a Magyar Történeti Múzeum kiállításain, s
látogassuk meg Visegrádon Mátyás palotájának fennmaradt emlékeit!
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Kislexikon

abszurd:

képtelen, lehetetlen

akrosztikon:

névrejtés; olyan vers, amelyben a versszakok vagy -sorok kezdóbetűi összeolvasva egy nevet vagy mondást adnak

állatmese:

állatokról szóló történet, melynek célja fonák emberi tulajdonságok vagy társadalmi viszonyok bírálata

alliteráció:

betűrím,

anarchia:

mássalhangzó-összecsengés (keservesen kínzatol)

szervezett hatalom és irányítás nélküli állapot; rendezetlenség,
zűrzavar

apokalipszis:

appozíció:
asszociáció:
asszonánc:

1. az Újszövetség egyik könyve, János Jelenései, jövendölést tartalmaz a világ végéró1
2. jövendölés, látomás
1. értelmező jelzős szerkezet
2. a metafora egyik fajtája (őtet,

kősziklámot)

képzettársítás
olyan rímpár, amelyben a magánhangzók megegyeznek, a mássalhangzók csak hasonló hangzásúak

audiális:

hallási, a hallással kapcsolatos

ballada:

1. lírai versforma: három 8-12 soros, refrénes versszakot egy
4-6 soros ajánlás követ; eredetileg táncdal
2. drámai feszültségű, szaggatott menetű, rövid, rendszerint tragikus tárgyú verses kisepikai műfaj, párbeszédes, lírai elemekkel

belső

a szereplő tudatában felmerülő, ki nem mondott - sokszor töredékes - gondolatok, emlékek, érzések, megfigyelések, szándékok stb. egyes szám első személyű közlése az elbeszélő művek
ben

monológ:

bonyodalom:

az expozícióban ábrázolt helyzettó1 a megoldásig terjedő rész az
epikai és drámai művekben; az események összefüggő (gyakran
ok-okozati kapcsolatú) sora, melyben a szerepló'kjelleme és kapcsolatrendszere kibontakozik

cselekmény:

az epikai és drámai művek megszerkesztett eseménysora, a szerepló'k akcióiból és a velük történtekbó1 felépülő folyamat
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dal:

egynemű érzelmet kifejező rövid lírai műfaj; eredetileg dallammal együtt keletkezett

dialógus:

párbeszéd. Legnagyobb szerepe a drámai közlésben van

dilemma:

két, egymást kizáró
zete

lehetőség

közötti választás kényszerhely-

díszlet:

a színjáték környezetét megteremtő tárgyak összessége (színpadépítés, bútorzat, háttér stb.)

disztichon:

egy hexameterbó1 és egy pentameterbó1 álló sorpár; elégiák,
epigrammák szokásos versformája

ditirambus:

1. Dionüszosz tiszteletére alkotott himnusz, kardal; tánccal, zenével adták elő
2. lírai műfaj, emelkedett hangulatú (az óda és a bordal határán)

dokumentál:
dokumentum:
domináns:

hitelesen bizonyít
hiteles tárgyi bizonyíték, bizonyosság, tanújel, okmány
uralkodó; az irodalmi
uralkodó eleme

művek

kulcsszava(i), vezérmotívuma,

dráma:

az irodalmi műnemek egyike, dialógus formájában jeleníti meg
cselekményét. (Bővebben 77-78. lap)

drámaiság:

a drámára jellemző mozzanatok (kiélezett helyzet, összeütközés, sorsfordulat) vagy formai sajátosságok (dialógus) alkalmazása epikus vagy lírai alkotásokban

ekloga:

görög eredetű műfaj. Eredetileg párbeszédes pásztorköltemény,
késóbb gondolatok, érzések szembesítésére alkalmazott forma,
melyben a pásztori elemek átvitt értelműek (1. Vergilius)

elbeszélés:

1. történet, eseménysor előadása
2. prózai kisepikai műfaj, viszonylag rövid terjedelmű, kevés szereplővel, rendszerint egyetlen eseményt vagy eseménysort mutat be

elbeszélő

az epikai művek beszélője, aki a történetet elmondja

(irod. elm.):
elbeszélő

a verses epikai műfajok gyűjtőneve

költészet:
elégia:

görög eredetű műfaj. Eredetileg disztichonokban írt hosszabb
költemény, lírai és epikai elemekkel, témája változó. Késóbb: lírai műfaj, elsősorban hangneme (elégikus) jellemzi

elégikus
hangnem:

fájdalmat, bánatot fegyelmezett, megbékélt hangon fejez ki; az
elégikus érzelem alapja lehet személyes élmény vagy általánosabb tapasztalat, pl. eszményi célok és a megvalósulás ellentétének átélése
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életkép
(zsáner):
ellentét:

a mindennapi élet valamely jellemző jelenetét ábrázoló kisebb
prózai vagy verses mű
1. gondolatok, képek, jellemek, helyzetek stb. szembeállítása
célzattal
2. a gondolatritmus egyik fajtája, ellentétes tartalmú, de rokon
szerkezetű mondatok összekapcsolása

művészi

elmélet:

valamilyen tárgykörrel, kérdéssel kapcsolatos logikusan elrendezett nézetek összessége

élmény:

az emberi psziché egészét (az intellektust, az érzelmeket, a
képzeletet stb.) megragadó intenzív tapasztalás

embereszmény:

egy kor, társadalmi csoport vagy egyén által
nak tekintett elképzelés az emberró1

követendő

példá-

enciklopédikus:

mindent felölelő, olyan teljes, mint a tudományok eredményeit
összefoglaló mű, az enciklopédia

epeiszodion:

a görög dráma szerkezeti eleme; párbeszédes rész két kardal között. Az epeiszodionok egymásutánjában bontakozik ki a cselekmény

epigramma:

görög eredetű műfaj ; egy fontos gondolat rövid, rendszerint csattanóval végződő megfogalmazása. Eredetileg: disztichonban
írott felirat, föként sírfelirat

epika:

műnem, az elbeszélő műfajok csoportja. Az elbeszélő mű eseménysort, történetet mond el, rendszerint monologikus formában (egy elbeszélő előadásában)

epikusság:

az epikára jellemző sajátosságok alkalmazása nem epikai mű
fajban (pl. "történet" egy lírai versben)

eposz:
érték:

verses nagyepikai forma.

(Bővebben

53-54. lap)

a dolgok, jelenségek, emberi tettek pozitív v. negatív minőségét
fogalom. Az értékelés szempontjaitól függően nagyon
sokféle érték van, pl. gyakorlati (hasznos), vitális (életet, egészséget szolgáló), erkölcsi (az emberi együttélés elfogadott normáinak megfeleló') stb. A műalkotások legfóbb értéke az esztétikai
érték, ami annyit jelent, hogy esztétikumot hoznak létre, s általa esztétikai élményt nyújtanak.

kifejező

értékelés:

a dolgok értékszempontok szerinti megítélése; természetesen az
érték hiányának, valamint az értékkel ellentétes tulajdonságoknak (negatív értéke~) megállapítása is értékelés

értelmezés:

közlemény, üzenet, művészi alkotás jelentésének megfejtése (interpretáció)
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eszmei
mondanivaló:
esztétika:

a mű tartalmának legbenső magva, azoknak az eszméknek, gondolatoknak összessége, melyeket az alkotó a műben megjelenített világ által közöl a befogadóval; a mű "üzenete"
az esztétikum mibenlétével foglalkozó tudomány

esztétikum:

olyan érzéki-szemléletes jellegű művészi, társadalmi vagy természeti jelenség, amely valamilyen emberi szempontból lényeges dolog élményszerű, értékelésre késztető befogadását eredményezi

evangélium:

,jó hír"; Jézus életéró1 szóló bibliai könyv

expozíció:

1. bevezetés, eló'készítés
2. elbeszélő és drámai művek bevezető része, amelyben a kiinduló helyzetet s a szerepló1rnt mutatja be a szerző

fantasztikum:

1. hihetetlen, elképesztő dolog
2. a valóságban nem, csak elemeiben létező, az emberi képzelet
szülte jelenség

fenségesség: . esztétikai minőség; emberi mértéket meghaladó érték jelenik
meg benne; hatása összetett: a felemelő érzésbe, gyönyörködésbe bizonyos félelem, alázat vegyül
feszültségkeltés:
fikció:

a figyelem, várakozás fokozása különféle művészi eljárásokkal
1. kitalálás, elmeszülemény
2. kitalált történet

filológia:

írott emlékek tudományos vizsgálatával (forráskutatás, szövegkritika, szövegelemzés, összehasonlítás stb.) foglalkozó tudományág

filozófia:

1. bölcselet; a természet, a társadalom és a gondolkodás legáltalánosabb törvényeit kutató és rendszerező tudományág
2. elvont fogalmi szinten rendszerezett világnézet

fokozás:

egy érzelem vagy gondolat hangsúlyozása az ismétlés, a halmozás, az egymást követő egyre erőteljesebb kifejezések, motívumok segítségével; az egymás után következő események nagyságrendjének, jelentőségének növelése

formanyelv:

egy művészeti ág, művészi irányzat, egyedi műalkotás mindazon formai eleme, eljárása, amellyel mondanivalóját kifejezi,
tartalmát megjeleníti. Az irodalmi nyelv és az irodalom formanyelve nem azonos jelentésű fogalom, az elóbbi ugyanis csak a
nyelvhasználat sajátosságait foglalja magában, míg az utóbbi
jelentésköre tágabb, az ábrázolástechnikát is jelölheti (pl. elbeszélés-technikák, szerkesztési módok, a cselekményvezetés, a
tér- és időábrázolás, a jellemzés módozatai)

genezis:

eredet, keletkezés, származás
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Genezis:

Mózes első könyve, amely a világ teremtését tárgyalja

gesztus:

1. taglejtés, mozdulat
2. valamilyen irányú megnyilvánulás

groteszk:

esztétikai minőség; hatása összetett: torz, rút, félelmet keltő vonások ötvöződnek mulatságos vagy kedves elemekkel

hangnem
(modalitás):

az ábrázolt tárgyhoz való érzelmi viszony kifejezése az irodalmi
műben. Szorosan összefügg a mű értékszerkezetével és minden
kifejezőeszköz megválasztásában, azaz a mű egész stílusában
megnyilvánul (pl. tárgyilagos, elégikus, humoros, patetikus
hangnem)

hármas egység:

a hely, idő és cselekmény egysége. A drámatörténet bizonyos
korszakaiban elfogadott norma volt

hexameter:

hatmértékű

antik sorforma, daktilusokból. Az eposz versformája

himnusz:

lírai műfaj, valamely istenséghez könyörgő, magasztaló költemény, az istenség tetteiró1 szóló epikus elemekkel

históriás ének:

a XVI. századi verses epika egyik műfaja, tárgya egykorú vagy
múltbeli történelmi esemény (csata, vár eleste stb.). Énekszóval, kísérő zenével (lant vagy hegedű) adták elő

humor:

esztétikai minőség, a komikum egyik fajtája, az emberi gyengék, gyarlóságok együttérző, de nevettető bemutatása. Sok árnyalata van a "könnyes" - elégikus érzelmi magatartással párosuló - humoron át a "fekete" - a kétségbeesést nevetésbe fojtó - humorig

humoreszk:

rövid terjedelmű, humoros írás

idill:

1. ókori eredetű műfaj, egyszerű emberek, főként pásztorok életét mutatja be eszményített módon
2. bensőséges, derűs bájú jelenet, esemény, kép

időmértékes

1. a görög és latin költészet sorképzésének ritmikai elve a rövid
és hosszú szótagok szabályos váltakozása volt. Minthogy a magyar nyelvben is megkülönböztetünk rövid és hosszú szótagot,
az antik költészet sorformái magyarra átültethetóK., s eredeti
magyar versek is alkothatók időmértékes versformákban.
2. Ugyancsak időmértékes ritmusban tudjuk visszaadni az ún.
nyugat-európai (német, angol, olasz, francia) versformákat is,
amelyek az eredetiben a hangsúlyos és hangsúlytalan szótagok
szabályos váltakozásán alapulnak. A magyar költészetben
meghonosodott legfontosabb verslábak:
jambus: u daktilus: - u u
önálló
trocheus: - u
anapesztus: u u verslábak

verselés:

spondeus: - koriambus: - u u -

pirrichius: u u
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helyettesító'k

illúzió:

szó szerint ábránd
1. érzéki csalódás
2. alaptalan remény
3. látszat. A művészetnek az érzéki megjelenítésbó1 fakadó sajátossága, hogy a közvetlen élmény hatását kelti, látszatvalóságot teremt

immorális:

erkölcstelen

információ:

hír, adat, értesülés

in medias res:

a dolgok közepébe vágva; eposzi konvenció, az elbeszélés indítására vonatkozik

interpretáció:

1. értelmezés

intim:
invokáció:

bizalmas, meghitt
megidézés, a Múzsák segítségül hívása az antik eposzban

irodalmi
kommunikáció:

üzenetközlés az irodalom művészijelrendszerével; a kommunikációs viszony tagjai:
olvasó
mű
író
(feladó)
(üzenet)
(címzett)

irónia:

a dolgok, jelenségek, emberek értékelésének olyan módja, mikor a beszélő látszólag dicséri azt, aminek értéktelenségéró1
akar meggyőzni. A nyilvánvaló gúnytól a kétértelműségig az ironikus értékszerkezetnek sokféle változata van az irodalomban

irreális:

1. képzeletbeli, a valóságban nem létező
2. valószínűtlen, valószerűtlen

jelkép
(szimbólum):

elvont fogalom, gondolat, érzés kifejezése konkrét tárgy, jelenség megjelenítése által. Vannak közismert jelképek (galamb:
béke); a műalkotások többnyire egyedi jelképekkel élnek

jellem:

pszichológiai értelemben: az egyén lényeges, viszonylag állandó
tulajdonságainak s a beló1ük fakadó alapvető magatartásnak
egysége;
irodalmi értelemben: az epikai vagy drámai művek sokoldalúan bemutatott alakja

jellemkép:

egy személy jellemét bemutató, az életképpel rokon, rövid terprózai vagy verses műfaj

jedelmű

jellemzés:

kánon:

az irodalmi alakok bemutatása, megjelenítése. Az epikában közvetlen módjai a személyleírás, lélekrajz, párbeszéd, cselekedtetés; közvetett eljárásai: szembeállítás, más szerepló'k véleményének közlése, a hőst körülvevő atmoszféra stb.
A drámában a dialógus, a monológ és a cselekedtetés a legfontosabb jellemzési módok, de a közvetett módszerek is alkalmazhatók
mérték, irányadó minta, kötelező szabály
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kanonikus:

kanonizáció,
kanonizálás:
kardal:

1. egyházi törvények által szabályozott, jóváhagyott
2. törvényesített
3. mintaképül vett, a kánonon alapuló
1. szentté avatás
2. törvényesítés, szabállyá minősítés

a görög dráma szerkezeti eleme; a kórusnak az eseményeket érEredetileg Dionüszosz kultuszában volt szerepe
(1. ditirambus)

tékelő szövege.

karikatúra:

jellegzetes emberi vonások eltúlzása, torzítása humoros vagy
szatirikus ábrázolás célzatával

katarzis:

1. a tragédiának a befogadóra tett hatása. Összetett lelkiállapot, a félelem, együttérzés, részvét kapcsolódik össze azzal a felemelő érzéssel, amelyet az erkölcsi magasrendűség vált ki belő
lünk.
2. tágabb értelemben: a nagy művészi alkotások befogadásának
élménye. A mű kiemel hétköznapi életünk kisszerűségébó1 és az
emberi élet leglényegesebb kérdéseinek átélésére, végiggondolására késztet. Arra sarkall, hogy életünket, magatartásunkat
értékesebbé tegyük

katasztrófa:

1. rendkívüli méretű elemi csapás
2. tömeges szerencsétlenség
3. a görög drámában: hirtelen bekövetkező, végzetes sorsfordulat, amely a hős bukásával jár

késleltetés
(retardálás):

az események menetének lassítása különféle hátráltató tényezó'kkel (fordulat, közbeékelt jelenet, leírás stb.)

koherencia:

összetartozás, összeegyezés, egybeilleszkedés

komikum:

esztétikai minőség, mely nevetséges hatást kelt. Forrásai pl. látszatérték értékhiányának leleplezése;
kontraszt kisszerű ember és nagyratörő szándék, jelentéktelen
cél és nagyarányú eszközök, helyzet és magatartás között stb.

kommunikáció:

információk közlése vagy cseréje valamilyen jelrendszer útján

kompozíció:

szerkesztés, összeállítás, szerkezet; a művészi alkotás részeinek
a részek egymáshoz való arányának, viszonyának meghatározása
tervszerű egységbe rendezése,

konvenció:

1.megegyezés,egyezmény
2. játékszabály, bevett szokás
3. a művészetben: a kor ábrázolási-kifejezési szokásai, elfogadott elvei

kozmikus:

a világegyetemmel, a mindenséggel kapcsolatos v. azzal egyszintű, egymértékíí

költői

én:

a lírai

műben

megjelenített egyes szám

első személyű beszélő
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krónika:

1. évkönyv, a történetírás kezdetleges műfaja
2. beszámoló eseményekró1

kultusz:

1. vallásos tisztelet, vallásos szertartások összessége
2. hódolat, imádat

látomás (vízió):
legenda:
leírás:
líra:

1. érzékcsalódás, káprázat
2. képzeletbeli látvány ábrázolása

vallásos tárgyú, rendszerint a szentek
tárgyak, természeti jelenségek, a
sejének bemutatása

életéről

szóló történet

szereplők környezetének, kül-

(a görög, lanthoz hasonló húros hangszer után): műnem, a kölén önmaga belső állapotáról, lelki folyamatairól, a világ jelenségeire adott magatartási válaszáról szól, rendszerint érzelmileg telÍtett, monologikus szövegben. Sok műfaja alakult az érzelem és intellektuális közlés (szemlélődés, elmélkedés, önmegfigyelés stb.) aránya, az érzelmek minősége, a hangnem és a formák változatossága következtében
tői

líraiság:

lírai művekre jellemző jegyek (pl. túlzott szubjektivitás, érzelmi telítettség, hangulati elemek) epikai vagy drámai alkotásban, tanulmányban

litánia:

1. felsorolásokból álló, párbeszédes formájú hosszú ima
2. hosszú, ismétlődő elemeket, felsorolást alkalmazó monoton
forma

lovagregény:

a lovagi életró1, az udvari szerelem kultuszáról szóló történet,
zsúfolt eseménysorra!, csodás elemekkel

manipulál:

1. kezel (anyagot, szerszámot)
2. valakit befolyásol, irányít az illető tudta nélkül
3. a közvéleményt a kívánt módon befolyásolja a tömegtájékoztatási eszközök útján

meditáció:

elmélkedés, szemlélődés, tűnődés

melankólia:
mellérendelő

1. búskomorság (az elmebaj egy faja); "mélakór"
2. tartós lehangoltság

egyenrangú elemek összekapcsolása

szerkesztés:
metafora:
metaforikus:
metonímia:
minnesanger:

a szóképek egyik csoportja. Névátvitel két fogalom v. dolog nyilvánvaló vagy rejtett hasonlósága alapján
képes, átvitt értelmű (kifejezés)
a szóképek egyik csoportja; két fogalom (dolog) szóbeli, időbeli,
anyagbeli vagy ok-okozati érintkezésén alapuló szókép
középkori német lovagköltő
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misztériumjáték:
mitológia:

középkori drámai műfaj. Vallásos témát - elsősorban Jézus életét, szenvedését (passió) és feltámadását-jelenít meg, sok jelenettel, sok szereplővel
1. egy-egy nép mítoszainak összessége, rendszere
2. a mítoszkutatással foglalkozó tudomány

mítosz:

hitrege; olyan mesés elbeszélés, mely a természet és társadalom
jelenségeit, hatóerőit természetfeletti lények, legendás hősök
alakjában jeleníti meg

monda:

természeti jelenségekró1 vagy a történelem eseményeiró1 és hő
seiró1 szóló történet, melyben a képzelet átalakítja, felnöveszti
a valóságot, s a tényekhez fantasztikus magyarázatok füződnek

mondanivaló:
monológ:

monoteizmus:
morális:

az irodalmi műben kifejezett gondolatok, eszmék; a

mű

üzenete

magánbeszéd, a dráma szereplőjének önmagához intézett szövege, mely a nézőt, olvasót a hős lelki folyamatairól tájékoztatja
egyistenhit
erkölcsi, erkölcsös

moralitás:

középkori drámai műfaj, az erényeket és bűnöket megszemélyesítő allegorikus alakok dialógusa; tanító célzatú

műfaj:

a műnem alosztálya. Minthogy a műfajok történetileg kialakult
keretek, sajátosságaik nem határozhatók meg egyetlen néző
pontból, egységes elv alapján. A művek sok esetben többféle ,,halmaz"-ba is besorolhatók. Az irodalom története során váltakozott a műfaji tisztaságra és a műfajok keverésére irányuló törekvés

műnem:

a műalkotások rendszerezésére szolgáló nemfogalom. Az irodalom három műneme (műfajcsoportja): epika, líra, dráma. (Egyesek szerint a nem elbeszélő, de művészi szintű prózai művek:
esszé, napló, vallomás, szonoki beszéd stb. negyedik műnemnek
tekinthetóK..)

művészi

egyes eset, szereplő, történet olyan megjelenítése, mely tipikus
voltát, általánosabb érvényét érzékelteti

általánosítás:
norma:

1. szabvány, minta, pontos előírás
2. erkölcsi, viselkedési szabály

novella:

prózai kisepikai műfaj (elbeszélés)

óda:

1. a görög odé: ének
2. fenséges tárgyról szóló, emelkedett hangú, ünnepi érzéseket,
magasztos gondolatokat kifejező lírai műfaj. Gyakran megszemélyesített fogalomhoz (szabadság, nemzet stb.) vagy kiemelkedő személyhez szól
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orkhesztra:

a görög színházban az a patkó vagy kör alakú tér, amelyen akórus mozgott

oximoron:

látszólag egymást kizáró ellentéteket összekapcsoló szókép (kopár öröm; a távol közelében)

panoptikum:

híres és hírhedt emberekró1 készült viaszfigurák gyűjteménye

paradoxon:

látszólag egymást kizáró ellentéteket tartalmazó állítás; a képtelenség rendszerint váratlan, meghökkentő igazságot villant
fel

párhuzam
(paralelizmus):

1. hasonló motívumok, események, jellemek vagy szerkezeti
elemek egyazon művön belül, gyakran szimmetrikus elrendezésben
2. ugyanannak vagy hasonló gondolatnak ismétlése más szavakkal, a gondolatritmus egyik fajtája

paródia:

valamilyen irodalmi mű vagy műfaj gúnyos utánzata, mely az
eredeti jellegzetességeit vagy modorosságait túlozza el

parodizál:
pásztorjáték
(pasztorál):
pátosz:
példázat
(parabola,
példabeszéd):
produkció:
próféta:

torzított, tréfás formában utánoz
az ókori minták nyomán keletkezett reneszánsz pásztorköltészet színpadi műfaja
szónoki hév, emelkedett, szenvedélyes hangnem
erkölcsi célzatú jelképes tanító elbeszélés

előadás,

mutatvány

1. az isteni akarat, szándék közvetítője
2. jós, látnok

prologosz
(prológ,
prológus):

bevezetés„elónang, előversengés, előjáték; a dráma témáját, értelmét megvilágító, verses bevezetés

regény:

prózai nagyepikai műfaj. Antik előzmények után a reneszánsz
irodalomban bontakozik ki (Cervantes), s az eposzt felváltva, az
újkori irodalom reprezentatív műfajává válik. Rendkívül sok
műfaji változata alakult ki

retorika:

eredetileg szónoklástan, az ékesszólás tana; késóbb: a prózastílus elmélete

retorikus:

szónokias, szónoki

rím:

hangzásbeli összecsengés a verssorok végén. A verssoron belül
is előfordul, ekkor belső rímnek nevezzük

ritmus:

lüktetés, hullámzás; a művészetekben: hasonló vagy azonos elemek szabályos visszatérése által létrehozott idóbeli vagy térbeli tagolódás
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románc:

1. a balladánál derűsebb hangulatú kisebb elbeszélő költemény
2. regénytípus
3. kiegyenlítődéssel, a tragikus feszültség feloldásával végződő
"regényes színmű" (1. Shakespeare)

rondó:

1. körtánc
2. körvers, két visszatérő rímmel, refrénes szerkezettel
3. zenei forma, visszatérő témával

séma:

1. lényeges vonásokra korlátozódó, leegyszerűsített ábrázolás
(vázlat)
2. elfogadott vagy előírt ábrázolási mód v. forma (~aptafa")

stílus:

1. íróvessző
2. a kifejezőeszközök közötti válogatás eredményeképpen létrejött kifejezési mód. Beszélhetünk korstílusról, irányzatok stílusáról, egyéni stílusról stb.
3. a magatartás, viselkedés jellemző jegyei, modor, hang

szájhagyomány:

az íratlan, élőszóban szájról szájra, nemzedékről nemzedékre
terjedő kulturális örökség (történet, zene, népszokás stb.)

számmisztika:

hit a számok természetfeletti jelentésében, összefüggéseiben

szatír:

Dionüszosz kíséretéhez tartozó istenség, hegyes fülekkel, apró
szarvakkal és kecskelábakkal szokás ábrázolni

szatíra:

1. a társadalmi visszásságokat és az emberi gyengeségeket csípő
sen gúnyoló, ostorozó irodalmi mű
2. csípős, ostorozó gúny

szatírjáték:

olyan görög dráma, amelyben a kórus tagjai szatírokat alakítanak

széphistória:

novellisztikus, föként szerelmi témájú verses epikai alkotás a
XVI. században

szerep:

1. a drámai mű egy-egy szereplőjének szövege
2. a színész által megformált alak
3. az embernek a társadalomban betöltött különféle feladatköre
(ugyanaz az ember a családon belül apa, férj, munkahelyén mondjuk: bíró, főnök, beosztott; az üzletben vevő, a hivatalban ügyfél
stb.). Vannak egész életre vállalt, tartós és alkalmi szerepeink

szerkezet:

1. kompozíció

szimbolizál:

1. jelképek segítségével ábrázol
2. jelképül szolgál, jelképez

szimbólum:

jel, jelkép

szintaktika:

mondattan

szintézis:

összefoglalás, egységbe foglalás
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szituáció:

helyzet, a körülmények összessége, együtthatása, amelyben a
szereplő cselekszik
a drámában az alaphelyzet, az a szerepló'k között létrejött viszony, amely a hőst (hősöket) magatartási válaszra, cselekvésre indítja, s ezáltal meghatározza az események menetét

szókép
(trópus):

valamely fogalom, jelenség nevének átvitele egy másik fogalomra vagy jelenségre a közöttük fennálló hasonlóság vagy kapcsolat (tér, idő, anyag, oksági érintkezés) alapján. Két főcsoportja:
a metafora és metonímia, mindkettób.öz számos alfaj tartozik

sztoikus
filozófia:

ókori, görög-római filozófiai irányzat; szenvedélymentes, természetes életmódot, szigorú erkölcsöt tanít. Alapelve a bölcs belátáson alapuló nyugalom mind jó, mind balsorsban

szubjektív:

szubjektum:
téma:
teológia:
testamentum:
tetralógia:

1. alanyi
2. egyéni, személyes, magán
3. az egyén tudatából, érzésvilágából ered6, ill. azt jellemző

alany; a megismerő, cselekv6 lény, szemben a megismerés, cselekvés tárgyával, az objektummal
a

mű

tárgya; a történet magja

hittudomány
végrendelet
négy összefüggő mű (regény v. dráma)

típus:

1. közös vonásokkal jellemezhető csoport, fajta
2. társadalmi csoport vagy jellembeli alkat alapvonásait megtestesítő egyén, ill. ennek ábrázolása (általános és egyedi vonások egysége egy konkrét alakban)

toposz:

eredetileg: hely (görög); közkinccsé vált költői kép, fordulat és a
hozzá kapcsolódó képzetek (pl. az állam hajója)

történetszemlélet:

a népek, nemzetek, az emberiség létezése során végbement események magyarázatának, megítélésének módja. Pl. a keresztény történetszemlélet Isten szándéka megvalósulási folyamatának tekinti a történelmet. Voltak, akik a világszellem hatását, mások, akik nagy történelmi személyiségek tetteit tartották meghatározónak. A történettudomány azt kutatja, milyen
eró"k kölcsönhatása, okok szövedéke mozgatja a történelmi folyamatot, de a kutatók eltérő magyarázatai mutatják, hogy
törvényszeÍ-ű és esetleges, véletlenszerű között nem könnyű
dönteni.

tragikum:

esztétikai minőség; nagy emberi értékek hirtelen és visszafordíthatatlan pusztulása. Hatása megrendítő és felemelő (1. katarzis)

trouvere:

ófrancia lovagi költő
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trubadúr:

az -eszményi udvari szerelmet és a lovagi erényeket megéneklő
provanszál dalnok

tudat:

az emberi psziché szerkezete, működése s a működés során szerzett képzetek, fogalmak és élmények összességének szervezett
egésze

tudatalatti:

az emberi pszichének a tudat értelmi ellenőrzésén kívül eső, nem
tudatos rétege

vágáns:
versciklus:

vándordiák-énekes a középkorban
valamiJyen szempont szerint tudatosan elrendezett költemények sora. A szövegek összefüggése többletjelentést ad az egyes
műveknek

világkép:

a világról, az embernek a világban elfoglalt helyéró1, céljáról, a
természetró1 és társadalomról alkotott elképzelések összessége

világnézet:

a világról, az embernek a világban elfoglalt helyéró1, céljáról, a
természetró1 és társadalomról tudatosan vallott eszmék összefüggő rendszere

vizuális:

látási, a látással kapcsolatos, a látásérzeten alapuló

vulgáris:

1. közönséges, mindennapi
2. alantas, pórias
3. leegyszerűsített (népszerűsító')

zsoltár:

ószövetségi vallásos ének, himnusz
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