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Névjegy 

12. évfolyam, 6. fejezeT 
a modern világirodalom néhány meghaTározó alkoTása

Fejlesztő: Szarka Judit

A FEjEzEt céljA Ismerkedés a modern és késő modern európai regény, líra és dráma néhány vál-
tozatával. 

Egészében olvasott szövegeken keresztül modern elbeszélői eljárások, próza-
poétikai sajátosságok felvillantása. Átfogó tájékozódási irányok a késő modernitás 
lírájának nyelvfelfogásával kapcsolatban, a rilkei nyelvi transzcendencia esemény-
szerűségének megismerése. 

A nézői aktivitást speciális módokon játékba hozó epikus és abszurd színház 
világképmodelljeivel és dramaturgiai dinamikájával való ismerkedés.

KéPEsségFEjlEsztési 

FóKuszOK
Tematikus fókusz:
A létezés más-más szinteken stilizált határhelyzeteiben a világkép megalkotódásá-
nak dinamikái a modern/késő modern regényekben, valamint a szubjektív idő, a 
létszintek szimultaneitása és a parabola negatív teológiai alakváltozatai. A nyelvi 
önreferencialitás és a lírai szubjektum szóródásának/eltűnésének nyelvi esemé-
nyei a késő modernitás lírájában. A tradíció fragmentalizációjának és abszurddá 
válásának (vég)játékai a színpadon.

Poétikai fókusz:
A szubjektív idő, a tudatáram és esszéizálódása, valamint egy organikus-spirituális 
világmodell megjelenítésének néhány narratológiai eljárása. A költői nyelvterem-
tés mint egyfajta immanens transzcendencia-esemény. A tragikus, a groteszk és a 
didaxis minőségeinek színpadi alakváltozatai.

Szövegértési fókusz:
Műfaji kódok szövegbeli megjelenésének felismerése/értelmezése, metaforikus 
jelentések kibontása, értelmezése, elbeszéléstechnikai eljárások tudatosítása és 
értelmezése, a jelentés rögzíthetetlenségének szövegbeli felismerése, értelmezé-
se, interpretációs stratégiák alkalmazása, elsajátítása, összehasonlító elemzések, a 
metafora és a személyiség dekonstruálódásának nyelvi eseményei.

Szövegalkotási fókusz:
Olvasói reflexivitás: esszé, értekezés, érvelés, összehasonlítás, kreatív írás.

A FEjEzEtbEN lévő 

mOdulOK címE, 

AjáNlOtt  

órAszámA és  

szövEgbázisA

1. egy talányos metamorfózis – Franz Kafka: Átváltozás (2 óra)
2.  egy író és az istenek – Thomas Mann: Halál Velencében (2 óra)

(Az 1. és a 2. modul alternatív, csak az egyiket kell elvégezni!)
3.  Mihail evangéliuma – Mihail Bulgakov: A Mester és Margarita (2 óra)

Részletek: Proust: Az eltűnt idő nyomában, 1. Swann, Camus: Közöny, Joyce: 
Ulysses, Kafka: A per, Woolf: Orlando
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A FEjEzEtbEN lévő 

mOdulOK címE, 

AjáNlOtt  

órAszámA és  

szövEgbázisA

4.  A tárgyak és Orpheusz – Rilke költészetéről (2 óra)
A labda, Szonettek Orpheuszhoz 9., Paul Klee: Alkotói vallomás – részlet, Archa-
ikus Apolló-torzó
Mallarmé-, Appollinaire-, Eliot-idézetek 

5.  A színpad mint laboratórium – Brecht: Koldusopera (2 óra)
6.  egy világvégi fa alatt – Beckett: Godot-ra várva (2 óra)

(Az 5. és a 6. modul alternatív, csak az egyiket kell elvégezni!)

AjáNlOtt  

KOrOsztálY
12. évfolyam (17–18 évesek)

Előző és KövEtő 

FEjEzEt
Az avantgárd – Kassák
A kisepika alakváltozatai – Elbeszélésmódok a tágan értett modernségben

tANtErvi mOdul-

KAPcsOlódási 

PONtOK

11. évf. 6. fejezet 3. modul (Beckett)
12. évf. 1. fejezet 
12. évf. 4. fejezet (Archaikus Apolló-torzó)
12. évf. 7. fejezet 
12. évf. 8. fejezet
12. évf. 11. fejezet

KErEszttANtErvi 

KAPcsOlódás
A filozófia, a pszichológia, a történelem, a művelődéstörténet, az etika, a néprajz 
(folklór) bizonyos tartalmai, művészettörténet.

NAt Érvelés, önreflexióra és önkorrekcióra való törekvés. 
Szó szerinti és metaforikus jelentések megkülönböztetése.
Képesség a szövegek kapcsolatának és különbségének felismerésére és értelmezé-

sére (tematikus, motivikus kapcsolatok, utalások).
Értékek, motivációk, magatartásformák felismerése, értelmezése.
Felkészülés a nagyobb anyaggyűjtést, önálló munkát igénylő, terjedelmesebb szö-

vegek írására.
Verbális és nem verbális információk együttes kezelése.
Önálló jegyzetkészítés.
Különféle beszédműfajok kommunikációs technikáinak alkalmazása és értékelése.
Önbecsülésen és mások megbecsülésén alapuló együttműködés csoportos be-

szélgetésben, vitában, az eltérő vélemény figyelmes és türelmes meghallgatása, 
tisztelete, adott esetben tömör reprodukciója; saját vélemény megvédése vagy 
korrekciója.

Képesség a különböző műfajú és rendeltetésű szövegek szerkezetének és jelentés-
rétegeinek feltárására és értelmezésére.

A művek műfaji természetének megfelelő szövegfeldolgozási eljárások ismerete 
és alkalmazása.

A szépirodalmi és nem szépirodalmi szövegekben megjelenített értékek, erkölcsi 
kérdések, motivációk, magatartásformák felismerése, értelmezése.

A mai nyelvhasználattól eltérő (régi, archaizáló) szövegek megértésében szerzett 
tapasztalatok bővítése.

A különböző olvasott vélemények összevetése, a különbségek és hasonlóságok 
felismerése, értelmezése és kritikája szóban és írásban.
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NAt Önkifejező és kreatív szövegalkotás.
Verbális és nem verbális (hangzó és képi) információk célszerű gyűjtésének, rend-

szerezésének és felhasználásának gyakorlása.
Az összefoglalás eljárásának gyakorlása, önálló alkalmazása.

KövEtElméNYEK →  A tanuló legyen képes azonosítani és értelmezni a modern és késő modern 
prózai, lírai és drámai szövegek esztétikai-poétikai jellemzőit, különös tekintet-
tel a nyelvi megalkotottságra (a szöveg jellemző szerveződése, műfaja, az elbe-
szélői helyzet és nézőpont, a szereplői tudat ábrázolásának poétikai eszközei, 
időiség, kifejezésmód, szövegforma, metafora- és személyiség-dekonstrukció, 
nyelvi autoreferencialitás megformáltságai).

→  Legyen képes a művekben megjelenő kérdéseket és válaszokat árnyaltan, a 
változásokra, változatokra is figyelve érzékelni és értelmezni.

→  Képes legyen irónia és szatíra felismerésére, a groteszk és tragikomikus esztéti-
kai minőségeinek érzékelésére és az értelmezésben való felhasználására.

→  Ismerje fel a szöveg metaforikus jelentéseit, vegye észre és tudatosítsa a több 
olvasat, több értelmezés egyidejű lehetőségét.

→  Tudjon szövegekben intertextuális utalásokat, vonatkozásokat azonosítani és 
értelmezni, következtetéseket levonni.

→  Ismerje és alkalmazza a próza-, líra- és drámaértelmezés tanult közelítési szem-
pontjait, tudjon kiválasztani néhány, az adott szöveghez adekvát szempontot. 

→  Tudjon megadott szempontok figyelembevételével önállóan esszét, értelme-
zést írni, elmélyült kutatást végezni, anyagot elrendezni és reflektálni.

→  Legyen képes az olvasott szövegekkel kapcsolatban kérdéseket feltenni, véle-
ményt, udvarias kritikát formálni, érvelni, vitatkozni, összehasonlító észrevéte-
leket tenni.

→  A művek értelmezési folyamatában tudjon képzőművészeti alkotásokkal ter-
mékeny kapcsolatot teremteni.

→  Törekedjen együttműködésre, gyakorolja az empátiát és a toleranciát.
→  Szóbeli megnyilatkozásaiban törekedjék határozottságra, világosságra, tartal-

masságra. 

értéKElés Folyamati:
A prezentációk, az órai munka, a házi feladatok értékelése

Kimeneti:
Esszék

módszErtANi  

AjáNlás
A fejezet az együttműködésen alapuló tanulást (pármunka, csoportmunka) ré-
szesíti előnyben, figyelmet fordít a differenciálásra a fejlesztésben. Módszer- és 
eljáráskészlete az interaktív és reflektív tanulásra épül.
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támOgAtó  

rENdszEr, 

szAKirOdAlOm

Gintli Tibor – Schein Gábor: Az irodalom rövid története (A realizmustól máig). 
Jelenkor Kiadó, Pécs, 2007 

Pethőné Nagy Csilla: Irodalomkönyv 12. Korona Kiadó, Budapest, 2007
Thomas Mann: Tonio Kröger, Halál Velencében, Mario és a varázsló. matúra klasz-

szikusok, Bp., IKON Kiadó, 1993, a kötetet szerkesztette Szász Ferenc 
Irodalomtanítás az ezredfordulón. (Főszerk.: Sipos Lajos.) Pauz-Westermann 

Könyvkiadó, Celldömölk, 1998
Jelenlét (Főszerk. Fürjes Péter.) h. n., 1975
Irodalomelmélet és bibliai hermeneutika. (Szerk.: Fabiny Tibor és Lukács Tamás.) 

Hermeneutikai Kutatóközpont, Szeged, 1992
Balassa Péter: Majdnem és talán. T-Twins, Bp., 1995
Peter Szondi: A modern dráma elmélete. Osiris, Bp., 2002
Erika Fischer-Lichte: A dráma története. Jelenkor, Pécs, 2001
Pór Péter: Léted felirata. Balassi Kiadó, Bp., 2002

szövEgFOrrásOK Pethőné Nagy Csilla: 12. oszt. szöveggyűjtemény. Budapest, Korona Kiadó, 2004
Franz Kafka: Elbeszélések. Bp., Európa Könyvkiadó, 1973
Thomas Mann: Tonio Kröger, Halál Velencében, Mario és a varázsló. matúra klasz-

szikusok, Bp., KON Kiadó, 1993, a kötetet szerkesztette Szász Ferenc
Mihail Bulgakov: A Mester és Margarita. Bp., Európa Könyvkiadó, 1991
Marcel Proust: Az eltűnt idő nyomában. 1. Swann. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 

1974
Albert Camus: Közöny. Európa Könyvkiadó, Bp., 1998 
James Joyce: Ulysses. Európa Könyvkiadó, Bp., 1974
Franz Kafka: A per. (Matúra Klasszikusok) Ikon Kiadó, Bp., 1995
Virginia Woolf: Orlando. Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 1977
Rainer Maria Rilke versei. (Vál. Szabó Ede.) Bp., Európa Könyvkiadó, 1983
Stéphane Mallarmé költeményei. (Szerk.: Katona Tamás.) Magyar Helikon, 1964
Guillaume Apollinaire válogatott művei. (Szerk.: Réz Pál.) Európa Könyvkiadó, Bp., 

1973
T. S. Eliot: Versek. Drámák. Macskák könyve. (Szerk.: Ferencz Győző.) Európa 

Könyvkiadó, Bp., 1986
Brecht: Koldusopera: http://mek.oszk.hu/00300/0035
Beckett: Godot-ra várva: http://mek.oszk.hu/01400/01459 



ráHANgOlódás
1. lépés: 1. feladat

5. oldal

5 PERC

T/1.

1. egy TAláNyos MeTAMorFózis  

FRANz KAFKA: ÁTVÁLTOzÁS

2 óra (alternatív modul)

Taná r i  in s t rukc iók:  A feladat megoldásának célja, hogy egy rendkívül nehezen értelmez-
hető szöveg olyan tematikus asszociációhálóba kerüljön, amely kinyitja az interpretációs munka 
értelmezési horizontjait.

K ieme l t  ké s z s égek ,  kép e s s égek:  korábbi befogadói tapasztalatok felidézése, kreatív 
adaptációja

Cé l c s opor t  –  d i f fe renc iá lá s:  az egész osztály

Munka fomák:  pármunka

Móds ze rek ,  e l j á rá s ok:  halmazábra 

A következő két tanórán a 20. századi világirodalom rendkívül talányos és jelentős írójának, Franz 
kaFkának egyik leghíresebb elbeszélésével, az átváltozással fogunk foglalkozni. A Kafka-szövegek-
ben megteremtődő világokban sajátos kettősség uralkodik: kifürkészhetetlenül sötét törvényszerű-
ségek által vezérelt abszurditás és aggályosan részletező realisztikusság. E minőségek együttállásából 
adódik az a groteszkség, amely Kafka olvasóközönségét az első, szerzői felolvasásoktól mindmáig 
keserűen megnevetteti. 

Kafka regényművészetéről a harmadik modul végén olvashattok összefoglalást.

1. Tematikus összefüggések felidézése 
 Milyen ismert irodalmi alkotásokat idéz fel a mű címe? Írjatok három példát! 
 Mi a különbség és a hasonlóság ezek és Kafka műve között? Összes válaszotokat írjátok a halma-

zábrába!

átváltozástörténetek

mindkettő Kafka: Átváltozás
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jElENtéstErEmtés
2. lépés: 2. feladat

5. oldal

20 PERC

T/2.

lEHEtségEs mEgOldásOK

áTválTozásTörTéneTek MINdKETTő KAFKA: ÁTVÁLTOzÁS

Shakespeare: Szentivánéji álom
Homérosz: Odüsszeia (Odüsz-
szeusz alakváltozásai)
Rowling: Harry Potter (animá-
gusok)
tudjuk az átváltozás okát, 
ismerjük az átváltoztató erőt

van állattá változás
az átváltozás utáni alak és az 
átváltozott karaktere között 
van összefüggés

nincs visszaváltozás, nem látjuk 
az átváltoztató erő forrását

Taná r i  in s t rukc iók 

A két óra munkájának egyik legfontosabb célja, hogy az egyes csoportok önállóan végigvigyenek • 
egy komoly szövegértelmező folyamatot, és ezt mások számára is hozzáférhetően dokumen-
tálják: a munka tanulságait kb. 2-3 hét múlva olyan 2-3 oldalas szövegbe tudják önteni (fogal-
mi tagolással, táblázatokkal, gondolkodástérképpel, bibliográfiával, esetleg képanyaggal ellátva), 
amelyet az oszály minden tagja kinyomtatva megkap, hogy aztán ezek egyéni „kompilálásával” 
ki-ki hozzájusson ebből a témából egy alaposan kidolgozott „feleletvázlathoz”. Esetleg – e papír-
igényes megoldás helyett – a szövegek felkerülhetnek egy, az osztálynak létesített saját tárhelyre 
vagy az iskolai hálózatra, ahonnan letölthetők.
A csoportmunkához 4−6 fős kooperatív csoportokat alakítunk, amelyek az alábbi témakörökkel • 
fognak foglalkozni: 
A) szerkezeti felépítés, elbeszélői hangvétel, fantasztikum
B) Samsa és a család élete az átváltozás előtt és után
C) a bogárléttel való ismerkedés, miért éppen bogárrá változott Gregor Samsa
Az osztálylétszámnak megfelelően több, azonos „tematikával” foglalkozó csoport is létre fog jön-• 
ni, a közzétételt tehát célszerű lesz úgy irányítani, hogy minden A), B) és C) csoport szót kapjon 
az egyes alfeladatok kapcsán.
A közzétételre az 5. lépés csoportmunkájával együtt csak a 2. óra végének reflektálási fázisában • 
kerül sor!
A C) csoportok munkája alapvetően két filmrészlet megtekintésére és értelmezésére épül. Na-• 
gyon fontos, hogy ezt a munkát nyugodtan és alaposan tudják elvégezni, mert ők fogják majd 
felvázolni azt az átfogó mitikus kontextust, amely a „rovarlét–gonosz istenség” összefüggést fogja 
megmutatni, azaz a Kafka-szöveg egy rendkívül fontos értelmezési horizontját. Munkájuk zavar-
talansága érdekében ezeket a csoportokat célszerű egy másik terembe átküldeni, ahol háborí-
tatlanul tudják a filmrészleteket megnézni. Ha ez technikailag nem oldható meg, akkor ezeket a 
csoportokat még a Kafka-órák megkezdése előtt létre kell hozni, pl. oly módon, hogy megkér-
dezzük a tanulóktól, hogy kiket érdekelnek annyira a filmek, hogy szövegelemzéshez társított 
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filmrészletek értelmezésébe belevágnának. Az ily módon létrejött csoportnak/csoportoknak vagy 
egy megbeszélt időpontban az iskolában tesszük lehetővé, hogy megnézhessék a filmrészleteket, 
vagy ha számukra megoldható, akkor megkérjük őket arra, hogy otthon nézzék meg azokat. Bár-
melyik verzióra kerül sor, közvetlenül az első Kafka-óra előtt kell a filmnézésnek megtörténnie, 
hogy az órai feldolgozáshoz friss legyen a vizuális élmény. A filmnézés előtt a tanulók olvassák el 
a két rövid tartalmi összefoglalót is [a) feladat]. 
Ha a diákok nem az órán nézik meg a filmrészleteket, akkor értelemszerűen az ő csoportmunká-• 
jukból az a) feladat kimarad. 
A feladatok meglehetősen idő-, koncentráció- és munkaigényesek; a munka felosztását a diákok • 
végzik el (minden csoportban legyen a feladatok jellegének megfelelően pl. jegyzetelő, források-
ban kutató, megbeszélő, kritikai szempontokat felvonultató stb.). Mindez játékba hozza egymás- 
és önismeretüket, kooperatív készségeiket.

K ieme l t  ké s z s égek ,  kép e s s égek:  kooperáció, empátia, kritikai érzék, kritikus forrásfel-
használás, szövegértés megadott szempontok alapján

Cé lc s opor t  –  d i f fe renc iá lá s:  téma, illetve feladat szerint

Munka fomák:  csoportmunka 

Móds ze rek ,  e l j á rá s ok:  mozaik, tanári kalauz, összekevert sorrend, kettéosztott napló, 
szemponttáblázat, T-táblázat, pókhálóábra 

E s zközök:  dVd-lejátszó és televíziókészülék vagy projektor és laptop, továbbá 2 filmrészlet: 
Bergman: Tükör által homályosan 75–83. perc és Wachowsky-fivérek: Mátrix I. 27–34. perc

2. A mű értelmezése megadott szempontok alapján I.

A) Szerkezeti felépítés, elbeszélői hangvétel, fantasztikum

a) Állítsátok az elbeszélés kronológiai sorrendjébe az alábbi eseményeket!

(1) Gregor Samsa étkezési szokásai megváltoznak.

(2) A család albérlőket fogad.

(3) A cseléd elmenekül. 

(4) Gregor Samsa bogárrá változva ébred.

(5) A cégvezető Gregor szemére veti késését.

(6) Gregort nyugtalanítja, hogy el fog késni üzleti útjáról.

(7) Gregor mentegetőzik a cégvezetőnek, aki megrettenve tőle elmenekül.

(8) Gregorról húga gondoskodik.

(9) Gregort mélyen megindítja húga hegedűjátéka, és ezért elárulja magát az albérlők előtt.
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(10) A családtagok munkát vállalnak.

(11) Gregort egy almával súlyosan megsebesíti az apja.

(12) Gregor szeret kinézni az ablakon és a plafonon mászkálni.

(13) Gregor elhatározza, hogy nem lesz többé családja terhére, és meghal.

(14) Az apa panaszkodik és tetszeleg abban a szerepben, hogy újra ő a családfenntartó.

(15) A család megkönnyebbül Gregor halálhíre hallatán, és új életszakaszt terveznek.

(16) Az anya elájul Gregor láttán.

(17) Az albérlők Gregor láttán fölmondanak.

A helyes sorrend: 

b) Soroljátok be a fenti eseményeket (számukat) az alábbi szerkezeti egységekhez:

bEvEzEtés

bONYOdAlOm

tEtőPONt

bEFEjEzés

c) Milyen az elbeszélő hangvétele és nézőpontja? Az alábbi felsorolásból húzzátok alá azokat az 
állításokat, amelyeket igaznak találtok az Átváltozás narrátorára!

patetikus, tárgyilagos, teljesen azonosul az egyik szereplő szemszögével,  
gúnyos, ironikus, tragikus, groteszk 

d) Választásaitokat röviden indokoljátok és támasszátok alá szöveghellyel!

indoklás szöveghely

e) Mennyiben nevezhető az elbeszélés fantasztikusnak és mennyiben nem? 
 Töltsétek ki a T-táblázatot!

kafka ÁTVÁLTOzÁSA FANTASzTIKuS ELBESzÉLÉS.

igen, merT... nem, merT...
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B) Gregor és a család élete az átváltozás előtt és után
 A táblázat kitöltése révén vizsgáljátok meg a Samsa család életét Gregor átváltozása előtt és 

után!

ELőTTE uTána

a samsa család éleTe

csAládFő, EltArtó

Húg

ANYA

HáztArtás vEzEtésE

a samsa család körülményei

lAKás

csAlád AlAPvEtő  

szOciális HElYzEtE

csAlád AlAPvEtő  

KözérzEtE

grEgOrNAK A cégHEz 

vAló viszONYA

Az APáNAK A cégHEz vAló 

viszONYA

Az APáNAK Az új muNKA-

HElYéHEz vAló viszONYA

A Húg és Az ANYA viszO-

NYA A muNKájuKHOz

a családTagok viszonya gregorhoz

APA

ANYA

Húg

gregor viszonya a családTagokhoz

APA

ANYA

Húg

gregor viszonya önmagához
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ELőTTE uTána

GREGOR ÉLETÉNEK ÖSSzETEVőI

csAlád

muNKAHElY

HObbi

bArátOK

szErElEm

számárA FONtOs tárgY

C) Miért éppen bogárrá változott Gregor Samsa?

a) Olvassátok el az ismertető szövegeket, majd nézzétek meg a két rövid filmrészletet!

Bergman: Tükör által homályosan (Sasom i en spegel; 1962), 75–83. perc

Egy északi-tengeri kis szigeten egy család nyaral: az író apa, felnőtt lánya, Karin és annak orvos fér-
je, valamint Karin kamasz öccse. Karin – akárcsak már régen meghalt édesanyja – skizofrén beteg, 
családja szorongva figyeli állapota romlását. Karint víziói mindig a padlásra hívják, ahol valamiféle 
ünnepi gyülekezet tagjaként Isten megérkezését várja. A kiválasztott jelenet Karin várakozásának 
rettenetes beteljesedését mutatja be.

Wachowsky-fivérek: Mátrix I. (1999), 27–34. perc

A távoli jövőben a gépek az embereket bioenergia-forrásként használják fel. Ennek érdekében egész 
életükben mesterséges álomban tartják őket, és agyukat belekapcsolják egy hatalmas virtuális já-
tékba, a Mátrixba, amelyet az álmodók saját életükként élnek át. A főhősnek, Neónak a Mátrixból 
már kiszabadult, a gépek diktatúrája ellen harcoló „partizánok” vezetője, Morpheusz megmutatja az 
erőművet, ahol valójában tartózkodik.

b) Az ismertető szövegek és a filmrészletek alapján foglaljátok össze röviden, hogy a mi kultúránk a 
rovar–bogár–pók képzetét milyen mitikus jelentéstartalmakkal szokta összekapcsolni! 

c) Az alábbi táblázat a látott filmrészletek közötti hasonlóságok közül vesz számba néhányat. Ti 
vegyétek számba ugyanezen eseményekben az eltéréseket!

hasonlóság elTérés

Valóság és fikció határai bizonytalanok. Tükör által…

Mátrix

Karinnak és Neónak is apokaliptikus élménye 
van: föltárul előttük a dolgok/a világ szerkezeté-
nek igazsága. 

Tükör által…

Mátrix
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Mindketten valamilyen rovarfélét látnak. Tükör által…

Mátrix

Mindkettőjük rovarlátomása egyfajta világszerke-
zetet jelenít meg: gonosz, hidegen tárgyiasító, a 
személyiséget megölő, „ragadozó” hatalom szer-
vezi a világot; az ember voltaképpen egy gonosz 
pók hálójában vergődő áldozat.

Tükör által…

Mátrix

d) Olvassátok el az alábbi, rövid ismeretközlő szöveget!

Az európai kultúra világkép-modelljeinek van egy olyan ősi verziója, mely szerint a világot egy go-
nosz és rosszindulatú isten uralja, aki az emberre és az egész világra úgy tekint, mint gonoszsága 
kísérleteinek eszközére. A leggyakrabban ezt a gonosz istenséget a hálójában áldozatára váró, hatal-
mas pók képével szokták megjeleníteni.

Ebben az összefüggésben adjatok meg egy „transzcendens” és egy „e világi” értelmezést Gregor 
Samsa rovarrá válásához!

(1) 
(2) 

lEHEtségEs mEgOldásOK
A)
a) 4, 6, 5, 7, 8, 1, 3, 12, 16, 11, 10, 14, 2, 9, 17, 13, 15
b)

bEvEzEtés 4, 6, 5

bONYOdAlOm 7, 8, 1, 3, 12, 10, 14, 2

tEtőPONt 16, 11, 9, 17

bEFEjEzés 13, 15

c)  patetikus, tárgyilagos, teljesen azonosul az egyik szereplő szemszögével, gúnyos, ironikus, 
tragikus, groteszk 

d)  Az oldalszámok itt és a továbbiakban Pethőné Nagy Csilla 12. oszt. szöveggyűjteményéből 
valók (Budapest, Korona Kiadó, 2004). 

indoklás szöveghely 

a Tárgyilagosságot az támasztja alá, hogy 
pontosan és részletesen ismerteti az egyes hely-
zeteket, és több szemszögből is mérlegeli az ese-
ményeket.

„Kinek volt ebben az agyondolgozott és holtfá-
radt családban arra ideje, hogy többet törődjön 
Gregorral, mint amennyit okvetlenül szükséges 
volt?” (111.)

„Gregor ... megtudta, hogy még most is elvisel-
hetetlen látvány a húga számára, és továbbra is
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az marad, s hogy húgának ugyancsak uralkodnia 
kell magán, amikor nem futamodik meg a teste 
ama kis részének láttán, amely kilátszik a kanapé 
alól. Hogy még ettől a látványtól is megkímél-
je, egy nap átvitte hátán lepedőjét a kanapéra 
– négy órára volt szüksége ehhez a munkához –, 
és úgy terítette le rá, hogy teljesen eltakarja őt, 
s hogy húga se láthassa, ha lehajol. Ha húga úgy 
vélte volna, hogy nincs szükség erre a lepedőre, 
eltávolíthatta volna, hiszen épp elég nyilvánvaló 
volt, hogy Gregor nem szórakozásból akarja el-
rekeszteni magát, de húga hozzá se nyúlt a lepe-
dőhöz, sőt mintha Gregor el is kapta volna egy 
hálás pillantását, amikor ő egyszer óvatosan fel-
emelte kissé a lepedőt a fejével, hogy megnéz-
ze, hogyan fogadja húga ezt az új megoldást.” 
(103–104.)

ironikus, mert a megértés és dicséret hang-
vételével világít rá álságos emberi játszmákra.

„Samsa úr – kiáltotta most a cégvezető emelt 
hangon – végtére mi történt? ... Én magát nyu-
godt, józan embernek ismertem, és most mintha 
hirtelen különös szeszélyekkel akarna kérkedni. 
A főnök célzott ugyan reggel mulasztásának le-
hetséges magyarázatára – egy nemrégiben önre 
bízott inkasszóról volt szó –, én azonban majd-
hogynem becsületszóra kijelentettem, hogy ez a 
magyarázat nem lehet helytálló.” (91. old.)

„Gregor ekkor kielégítő részletességgel megtud-
ta – apja ugyanis magyarázatai közben gyakran 
ismételte szavait, részben azért, mert ő maga is 
régen foglalkozott már ezekkel a dolgokkal, rész-
ben pedig, mert az anya nem értett meg mindent 
elsőre –, hogy bármilyen szerencsétlenség zúdult 
is rájuk, azért maradt még némi vagyonuk, ha 
kicsi is, amelyet az azóta érintetlenül hagyott ka-
matok valamelyest megnöveltek. No meg azt a 
pénzt, amelyet Gregor adott haza havonta – ma-
gának mindössze néhány forintot tartott meg –,  
ezt sem élték fel teljesen, és kis tőkévé halmo-
zódott fel. Gregor buzgón bólogatott az ajtó 
mögött, örült ennek a nem várt előrelátásnak és 
takarékoskodásnak. Igaz, hogy ezzel a fölösleges 
pénzzel tulajdonképp tovább törleszthette volna 
a főnöknek apja adósságát, és sokkal közelebb 
lenne az a nap, amelyen állásától megszabadul-
hatott volna, de most már kétségtelenül jobb így, 
ahogy apja elrendezte.” (102. old. 2. bekezdés) 
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groTeszk: a borzalmas és a nevetséges 
együttállása, pl. rettenetes dolgok akkurátus ap-
rólékossággal való leírása.

„– Samsa úr! – kiáltotta a középső úr az apá-
nak, és egyetlen szót sem vesztegetve, rásze-
gezte mutatóujját a lassan előmászó Gregorra. 
A hegedű elnémult, a középső úr először fejét 
csóválta, és rámosolygott barátaira, aztán újra 
Gregorra pillantott. Az apa, úgy látszik, fonto-
sabbnak tartotta, hogy mielőtt Gregort vissza-
kergetné, előbb még megnyugtassa az albérlő-
ket, bár azok csöppet sem voltak izgatottak, és 
Gregor mintha jobban szórakoztatta volna őket, 
mint a hegedűjáték. Az apa odasietett hozzájuk, 
és megpróbálta széttárt karral visszaterelni őket 
a szobájukba, egyúttal pedig testével eltakarni 
előlük Gregort. Erre az urak csakugyan megha-
ragudtak egy kicsit, nem lehetett tudni, hogy az 
apa viselkedése miatt, vagy annak felismerésé-
től, hogy tudtuk nélkül olyan szomszédjuk van, 
mint Gregor. Magyarázatot kértek az apától, 
ők is széttárták karjukat, idegesen cibálták sza-
kállukat, és csak lassan hátráltak szobájuk felé. 
Közben a leány magához tért zavarodottságából, 
amely a hegedülés hirtelen félbeszakítására fog-
ta el, és miután a hegedűt és a vonót egy ideig 
ernyedten lógatta kezében, és továbbra is a kot-
tát nézte, mintha még most is játszana, hirtelen 
összeszedte magát, letette a hangszert anyja ölé-
be – az anya légzési nehézségekkel küszködve, 
szaporán ziháló tüdővel, még a székén ült –, és 
átszaladt a szomszéd szobába, ahová az apa 
tuszkolása nyomán már gyorsabban közeledtek 
az urak. Látni lehetett, amint a leány gyakorlott 
kezében a takarók és a párnák fölrepülnek a le-
vegőbe, aztán elrendeződnek az ágyakon. Még 
mielőtt az urak elérték volna a szobát, elkészült 
az ágyazással, és kisurrant. Az apán, úgy látszik, 
megint annyira úrrá lett önfejűsége, hogy meg-
feledkezett minden tiszteletről, amellyel mégis-
csak tartozott albérlőinek. Csak tuszkolta, egyre 
tuszkolta őket, míg a szoba ajtajában a középső 
úr nagyot nem dobbantott a lábával, megállásra 
kényszerítve az apát.

– Ezennel kijelentem – mondta kezét fölemelve, 
és tekintetével megkereste az anyát és a leányt is 
–, hogy tekintettel az ebben a lakásban és ebben 
a családban uralkodó visszataszító állapotra – s e 
szavaknál gyors elhatározással kiköpött a padló-
ra –, szobámat azonnal felmondom. Természete-
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sen arra az időre sem fizetek semmit, amit eddig 
itt töltöttem, azt viszont még fontolóra veszem, 
hogy ne lépjek-e fel önök ellen valamilyen – higy-
gyék el – könnyűszerrel megalapozható követe-
léssel. – Elhallgatott, és maga elé nézett, mint aki 
vár valamire. És valóban, két barátja meg is szó-
lalt nyomban, e szavakkal:
– Mi is azonnal felmondunk.
Erre a középső úr megragadta a kilincset, és nagy 
robajjal becsapta az ajtót.” (116–117.old.)

„Amikor egy reggel Gregor Samsa nyugtalan ál-
mából felébredt, szörnyű féreggé változva találta 
magát ágyában. Páncélszerűen kemény hátán 
feküdt, és ha kissé fölemelte a fejét, meglátta 
domború, barna, ív alakú, kemény szelvényekkel 
ízelt hasát, amelyen alig maradt már meg végleg 
lecsúszni készülő paplana. Számtalan, testének 
egyéb méreteihez képest siralmasan vékony lába 
tehetetlenül kapálódzott szeme előtt.
„Mi történt velem?” – gondolta. Nem álmodott. 
Szobája, e szabályos, csak kissé szűk emberi szo-
ba, békésen terült el a jól ismert négy fal között. 
Az asztalon kicsomagolt posztómintagyűjtemény 
hevert szanaszét – Samsa utazó ügynök volt –, 
fölötte pedig ott lógott a kép, amelyet nemrég 
vágott ki egy képes folyóiratból, és foglalt csinos, 
aranyozott keretbe. Egy hölgyet ábrázolt szőr-
mekalapban és szőrmeboával, feszes tartásban 
ült, alsókarja egészen eltűnt nehéz szőrmemuff-
jában, melyet a szemlélő felé nyújtott.
Gregor tekintete ezután az ablakra vetődött, és 
a borongós időtől – hallani lehetett, amint eső-
cseppek koppannak a párkány bádoglapjára 
– egészen mélabússá vált. „Mi lenne, ha kicsit 
még aludnék, és elfelejteném ezt az egész őrült-
séget?” – gondolta, de ez megvalósíthatatlan 
volt, mert megszokta, hogy a jobb oldalán fek-
szik, jelenlegi állapotában azonban nem tudott 
oldalára fordulni. Bármekkora erővel lódította is 
magát a jobb oldalára, mindig visszagurult a há-
tára. Már vagy százszor megpróbálta, lehunyta a 
szemét, hogy ne kelljen rugdalózó lábait látnia, 
és csak akkor hagyta abba, amikor eddig soha 
nem tapasztalt, könnyű, tompa fájdalmat érzett 
az oldalában.



E g Y  t A l á N Y O s  m E t A m O r F ó z i s   1 9

„Istenem – gondolta –, milyen megerőltető fog-
lalkozást is választottam! Napról napra. Az üzleti 
izgalmak sokkal nagyobbak, mint odahaza a vol-
taképpeni üzletben, s ráadásul az utazással járó 
sok kínlódás, a gond a vonatcsatlakozások miatt, 
a rendszertelen, rossz étkezés, az örökké válto-
zó emberi kapcsolatok, amelyek soha meg nem 
állapodnak, soha szívélyessé nem válnak. Az ör-
dög vigye el az egészet!” (85. old.)

e)

KAFKA ÁTVÁLTOzÁSA FANTASzTIKuS ELBESzÉLÉS.

igen, merT...
• fantasztikus esemény történik benne 
•  a cselekmény ezen fantasztikum összefüggé-

seiben folyik tovább (betartjuk a befogadói 
paktumot)

•  a fantasztikus esemény az emberi világ szabá-
lyai között értelmezhetetlen

•  a fantasztikus esemény krízishelyzetet idéz elő 
az adott emberi közösségben

•  az adott emberi közösség arra törekszik, hogy 
elsődlegesen racionális úton oldja meg az 
adott krízishelyzetet

nem, merT...
•  senki nem próbálja a fantasztikus esemény mi-

att szeparálódott főhőst megérteni, nincsenek 
segítőtársai

• nem derül ki a fantasztikus esemény oka
•  a krízishelyzet gyakorlatilag megoldatlan ma-

rad
•  senki nem próbál érdemben utánajárni a krízis 

okának és megoldásának, mindenki csak a tü-
neti kezelésre koncentrál

B)

ELőTTE uTána

a samsa család éleTe

csAládFő, EltArtó Gregor az apa

Húg gyerek üzletben dolgozó nő

ANYA beteg otthon dolgozó és háztartást 
vezető nő

HáztArtás vEzEtésE alapvetően a személyzet végzi  alapvetően a családtagok 
végzik

a samsa család körülményei

lAKás saját otthon albérlőt kell tartani

csAlád AlAPvEtő szOci-

ális HElYzEtE

kispolgári egzisztencia elszegényedés
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ELőTTE uTána

csAlád AlAPvEtő  

KözérzEtE

kimondatlan szégyen a hajdani 
üzleti csőd miatt, reális remény 
az anyagi helyzet konszolidá-
lására 

manifeszt szégyen, titkolózás 
Gregor átváltozása miatt, 
a konszolidációs remények 
elvesztése  

grEgOrNAK A cégHEz 

vAló viszONYA

kiszolgáltatottság, megalázko-
dás

megszűnik

Az APáNAK A cégHEz 

vAló viszONYA

szégyen, kudarc megszűnik

Az APáNAK Az új muNKA-

HElYéHEz vAló viszONYA

– szolgai

A Húg és Az ANYA viszO-

NYA A muNKájuKHOz

– kényszerű

a családTagok viszonya gregorhoz

APA az anyagi függés miatt aláren-
delődő 

zsarnoki, hatalmi

ANYA hálás, konvencionális szentimentális, hisztérikus

Húg meghitt fokozódó undor, elutasítás, 
végül annullálás

gregor viszonya a családTagokhoz

APA konvencionális félelem, megalázkodás

ANYA konvencionális sajnálat

Húg meghitt megértő

gregor viszonya önmagához

öntudatlan, konvencionális fokozódóan reflexív

GREGOR ÉLETÉNEK ÖSSzETEVőI

csAlád Egész életvitele a család el-
tartásának függvénye, hálásak 
neki, tudják, hogy egzisztenci-
álisan tőle függnek.

Kiszolgáltatott, függő, egyre 
nehezebben eltűrt család-
tagnak tekintik, végül gyűlölt 
teherré válik.

muNKAHElY Gyakorlatilag ez tölti ki az 
életét.

Elveszíti.

HObbi lombfűrészelés –

bArátOK 2-3 más üzletbeli. Elveszíti.
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ELőTTE uTána

szErElEm Futó viszony egy szobalánnyal, 
pénztárosnőnek való udvarlás.

Elveszíti.

számárA FONtOs tárgY A szőrmeruhás nő képe. A „kitörés” után jelentőségét 
veszti.

C)
c)

hasonlóság elTérés

Valóság és fikció határai bizonytalanok. Tükör által…
a határok összemosódásának szubjektív okai 
vannak 

Mátrix
a határok összemosódását az  ellenség szervezi

Karinnak és Neónak is apokaliptikus élménye 
van: föltárul előttük a dolgok/a világ szerkezeté-
nek igazsága. 

Tükör által…
szubjektumának szerkezetére derül fény, a film 
csak sejteti, hogy lehet ilyen egy egész kultúra 
rossz közérzete

Mátrix
a „valóság”, a külső világ szerkezete jelenik meg 
előtte 

Mindketten valamilyen rovarfélét látnak. Tükör által…
Karin egy gonosz pókistent vizionál, aki hidegen 
magáévá akarja tenni

Mátrix
Neót egy gép-rovar löki ki a rendszerből, azaz 
meg akarja ölni

Mindkettőjük rovarlátomása egyfajta világszer-
kezetet jelenít meg: gonosz, hidegen tárgyiasító, 
a személyiséget megölő, „ragadozó” hatalom 
szervezi a világot; az ember voltaképpen egy 
gonosz pók hálójában vergődő áldozat.

Tükör által…
nincs menekvés/megváltás a pókisten hatalmá-
ból (Karint beszívja tudattalanja/Isten továbbra 
is közönyösen hallgat)

Mátrix
van mód legyőzni a Mátrixot

d) Például:
 (1)  Egy gonosz és arctalan transzcendens hatalom vátoztatta rovarrá, és ezáltal gyakorlatilag 

lassú halálra ítélte.
 (2)  Az őt körülvevő és a benne is uralkodó teljes elidegenedettség jelenik meg rovarrá válá-

sában.
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rEFlEKtálás
3. lépés: 3–5. feladat

11. oldal

20 PERC

T/3–5.

Taná r i  in s t rukc iók

T/3. Az előző lépés csoportjai egy-egy kártyán megkapnak a tanártól egy-egy kommunikációs • 
helyzetet, az egyes csoportok választják ki maguk közül azokat a diákokat, akik eljátsszák a plety-
kajátékot, és a csoport közösen tervezi meg a megszólalásokat (a csoport összes tagja is részt 
vehet a játékban!). Ezután játsszák le a pletykajátékokat. Az egész feladatra 15 perc áll rendelke-
zésre, ezért a játékoknál a csoportok számát figyelembe véve a tanár jelezze a játékidő leteltét.
A kommunikációs helyzetek mindegyikének ideje: Gregor Samsa már átváltozott, és ez a hír • 
pletyka formájában elterjedt. Maguk a kommunikációs helyzetek: 
A) csoportok: a bejárónő otthon a lépcsőházbeli cselédeknek mesél
B) csoportok: a cégnél a cégvezető beosztottainak mesél
C) csoportok: a lány az üzletben a munkatársnőinek mesél
T/4. A pletykajáték után az óra hátralévő öt percében írjanak kilépőkártyákat a csoportok, ame-• 
lyeket átadnak az illetékes játszó csoportnak, akiknek a következő órára írásban vagy szóban 
válaszolniuk kell az észrevételekre. 
T/5. A csoportok kártyán kihúzzák a házi feladatot: a következő óra ráhangolódását szolgáló • 
állóképek témáját. 

K ieme l t  ké s z s égek ,  kép e s s égek:  empátia, megjelenítőképesség, kreatív fantázia, együtt-
működés

Cé lc s opor t  –  d i f fe renc iá lá s:  az előző lépés csoportjai

Munka fomák:  csoportmunka

Móds ze rek ,  e l j á rá s ok:  pletykajáték, kilépőkártya

E s zközök: 

kártyák a pletykajátékhoz• 
állóképhez húzókártyák az alábbi témákkal:• 
(1) az átváltozottat meglátja a család és a cég alkalmazottja
(2) az apa megdobja almával Gregort
(3) a házvezetőnő megtalálja a halott Gregort

3. Pletykajáték
 Tanárotoktól megkapjátok egy kommunikációs helyzet leírását. Az elbeszélés összefüggésében 

pletykajátékkal jelenítsétek meg az adott szituációt! 
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ráHANgOlódás
4. lépés: 6. feladat

11. oldal

10 PERC

T/6.

4. Kilépőkártya
 A csoportotok által látott két másik pletykajáték számotokra problematikus mozzanatairól írjatok 

egy-egy kilépőkártyát, és adjátok át a pletykajátékot megjelenítő csoportoknak! Nekik a követke-
ző órára írásban vagy szóban válaszolniuk kell észrevételeitekre.

5. Húzzatok tanárotoktól csoportonként egy kártyát! 
 A rajta szereplő témát kell majd megjelenítenie egy-egy csoportnak a következő óra elején álló-

kép formájában! Készüljetek fel erre!

Taná r i  in s t rukc iók 

A feladat célja, hogy a rendkívül nehéz szöveg értelmezéséhez szükséges intellektuális erőfeszí-
tést inspirálja, szublimálja, gazdagítsa és mélyítse a beleélőképesség, az imagináció. Az előző 
órán létrejött A), B) és C) csoportok közül egyet-egyet az osztály válasszon ki a megjelenítésre. A 
három állóképet nézze meg egymás után az osztály, és mindegyikhez adjanak belső hangokat.

K ieme l t  ké s z s égek ,  kép e s s égek:  empátia, együttműködés, kreatív fantázia

Cé l c s opor t  –  d i f fe renc iá lá s:  az egész osztály

Munka fomák:  csoport és frontális

Móds ze rek ,  e l j á rá s ok:  drámajáték

6. állóképek az elbeszélés egyes szituációiról 

Minden csoport húzott egy-egy kártyát az alábbi témák egyikével:
(1) az átváltozottat meglátja a család és a cég alkalmazottja,
(2) az apa megdobja almával Gregort,
(3) a házvezetőnő megtalálja a halott Gregort.

a) Az osztály által kiválasztott csoportok jelenítsék meg állóképben a saját témájukat!

b) A megtekintés alatt a többiek adjanak az állókép szereplőinek belső hangokat!
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jElENtéstErEmtés
5. lépés: 7. feladat

11. oldal

20 PERC

T/7.

Taná r i  in s t rukc iók 

A tanári kalauzok segítségével elvégzendő szövegértési és -értelmezési feladatok legfőbb célja, • 
hogy a diákok számára eleven befogadói tapasztalattá váljon a szöveg gazdag kulturális beágya-
zottsága és értelmezési horizontjainak sokszínűsége, melynek megtapasztalása remélhetőleg hoz-
zásegíti őket ahhoz, hogy a szöveg nyitott végéhez fokozott olvasói aktivitással viszonyuljanak. 
Az előző órán már megalakított csoportok most az alábbi tematikákban fognak dolgozni:• 
A) tér és idő a műben, biblikus kontextus  
B) a család és Gregor viszonya 
C) lehetséges értelmezések 
A közzétételre a következő lépésben kerül sor!• 

K ieme l t  ké s z s égek ,  kép e s s égek:  megadott szempontok alapján szövegértési és interpre-
tációs munka, empátia, koncentráció, korábbi befogadói tapasztalatok kreatív adaptációja

Cé l c s opor t  –  d i f fe renc iá lá s:  téma, illetve feladat szerint

Munka fomák:  csoportmunka 

Móds ze rek ,  e l j á rá s ok:  tanári kalauz

7. A mű értelmezése megadott szempontok alapján II.

A) Tér, idő és biblikus kontextus  

a) Milyen terek jelennek meg a műben valósan és utalásszerűen?

b) Melyik térről tudunk meg a legtöbbet?

c) Milyen átváltozáson megy át ez a tér?

d) Hogyan értelmeződik át a nappali tere?

e) Hogyan alakulnak az elbeszélés folyamán az időviszonyok?

f) Mivel magyarázhatjuk az időérzékelés változását?

g) Ha a haragvó apára, az almadobálásra és Gregornak a nappaliból való többszörös kiűzetésére  
gondolunk, akkor milyen „Nagy Történet” kontextusa jelenhet meg a mű egyik lehetséges értel-
mezési horizontjaként?
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h) Hogyan értelmeződnek át a „Nagy Történet” összefüggései az Átváltozásban az „apaság” kontex-
tusában?

i) Hogyan értelmeződnek át a „Nagy Történet” összefüggései a „fiúság” kontextusában?
 A válaszadás „vezérfonalául” értelmezzétek az alábbi, a Messiás szenvedéseit megjövendölő zsol-

tárrészletet: „Én azonban féreg vagyok, nem ember, embereknek gyalázata, népnek utálata.” 
(zsolt. 22,71)

j) Milyen bibliai műfajt idéz meg az elbeszélés időtlenné válása?

B) A család és Gregor viszonya
 Próbáljátok meg Gregor és apja viszonyát az Ödipusz-történet és -komplexus összefüggésében 

értelmezni! 

a) Mi bizonyítja, hogy az apa egyfajta királyi pozícióban van a családban? 

b) Miért gondolhat úgy Gregorra, mint aki őt (az apát) mintegy kasztrálja, azaz megfosztja szerepe-
itől?

c) Milyen testi-lelki jelei vannak a fentieknek? 

d) Mivel magyarázhatjuk az apa megváltozó egészségi állapotát, miután újra munkába áll? 

e) Mi ad az apa helyreállított szerepkörének sajátosan ironikus összefüggést? 

f) A nők önfeláldozása hogyan és miképp válik lélektani zsarolássá?

g) A fentiek alapján mi derül ki a Samsa család mélylélektanáról? 

h) Melyik szereplőnél működnek másképp a kapcsolatok? Mennyiben?

C) Lehetséges értelmezések
 Próbáljátok az alábbi szempontok szerint többféleképpen értelmezni a művet!

a) Transzcendencia és ember viszonya a biblikus párhuzam kontextusában [ehhez olvassátok el az 
A) csoport g)–i) kérdéseit!]:

b) Lélektani fejlődéstörténet:

c) Lélektani leépülés-történet:

d) Társadalomkritika:

1 Az evangéliumok szerint ugyanennek a zsoltárnak első sorát idézte jézus a keresztfán: istenem, istenem, miért 
hagytál el engem?
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lEHEtségEs mEgOldásOK
A)
a)  Valósan: Samsáék lakása – Gregor szobája, a nappali, tudható, hogy van a húgnak egy szo-

bája, a szülőknek egy hálószobája és még egy, amit kiadnak, valamint a konyha.
  Gregor nézi az utcát, a mű végén pedig kimennek a szabadba, a városon kívülre.
  utalásszerűen megjelenik Gregor, majd a húg és az apa munkahelye, majd töredékutalássze-

rűen Gregor „barátainak”, utazásainak helyszíne, a szeretőjéhez kapcsolódó vidéki hotel és 
a menyasszonyjelölt kalaposüzlete.

b) Gregor szobájáról.
c)  Sivár, emberi lakóhelyből egészen mássá alakul: a bogárlét megtanulásának terepévé, a meny-

nyezeten mászkálás szabadságélményévé, majd lomtárrá, mintegy a kultúra leépülésének 
terévé, végül ravatalozóvá.

d) Az emberi világ, az álságos civilizáció terepe lesz, ahonnan Gregor kiűzetik.
e)  A mű elején szinte percre lebontva tudjuk az elbeszélt idő múlását, aztán ez fokozatosan 

elbizonytalanodik, már csak hónapokra való utalásokat találunk (két hónap telik el a szoba 
kiürítéséig), egy hónapig betegeskedik Gregor a húsába fúródó almától, s ezután bizonytalan, 
hogy mennyi idő telik el haláláig – vagyis néhány hónap alatt játszódik le a történet.

f) Gregor mindinkább kikerül az emberi viszonyok közül.
g) A Bibliáé.
h)  „Apai”, azaz ószövetségi összefüggés: a bűnbeesés-történet, melynek összefüggései sajáto-

san groteszk és ironikus kifordításban jelennek meg: a haragvó apa almával dobálja Gregort, 
és kiűzi a nappaliból, azaz az emberi közösség Édenéből. Az alma a bűnbeesés-történetre 
utal: mintha Gregor elkövetett volna valamilyen jóvátehetetlen bűnt (vö. az alma belemélyed 
a húsába), amelyért kiűzetik a Paradicsomból, és végeredményben meg is hal. Csakhogy az 
ő bűne: féregléte, amely megmagyarázhatatlanul sújtja, hiszen éppen hogy túl jó fiú volt. 
Vagyis maga a lét a bűnösség. Ahonnan pedig kiűzetik, az az ő érzéseihez képest egy sokkal 
romlottabb világ.

i)  Bibliai kontextusban az Átváltozás nem „csak” a bűnbeesés-történet kifordítása lesz, hanem 
a Jézus-történeté is: az önfeláldozó és engedelmes fiúra, aki önzetlen szeretetből áldozatul 
adja magát a többiekért, lesújt az atya haragja. Halálának leírása: elhagyatottság, lehajtja fejét 
és kileheli lelkét, úgyszintén nagyon emlékeztet Jézus halálának leírására. 

j) Példabeszéddé válik.

B)
a)  Az apa nyilvánvalóan a család teljhatalmú ura volt és maradt, hiszen bukása előtt is és utána 

is mindenki őhozzá viszonyul.
b)  Az apa valamilyen üzleti kudarcot szenvedett, és így a család kiszolgáltatottá vált Gregor 

cégével szemben. Az apa vétkéért a fiú vállalta a bűnhődést és vezeklést, Gregor hosszú 
évekre előremenőleg azt a célt tűzte ki maga elé, hogy törleszti családja adósságát a cégve-
zető felé, mindeközben ő tartja el a többieket. Ezzel rendkívül ambivalens helyzet alakul ki: 
egyrészt mindenki hálára van kötelezve Gregor iránt, és tőle függ, másrészt ez mindenkiben 
folyamatosan ébren tartja saját inkompetenciájának tudatát. Ezen ambivalencia jeleként fog-
ható fel az is, hogy egy kis idő elteltével már csak udvariasan reagálnak Gregor keresetére, 
vagyis inkább kínos, mint örömteli számukra ez a helyzet. ugyanakkor valószínűleg mindenki 
legyártja a maga ideológiáját arra nézve, hogy miért fogadható el ez az elfogadhatatlanul 
aszimetrikus szituáció: az apát egy átdolgozott élet után már megilleti a nyugalom, az anya 
beteges, a húg még gyerek... Az apát Gregor mintegy kasztrálta, megfosztotta családfői ha-
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talmától azáltal, hogy ő lett az eltartó, és Gregor annál inkább gyűlöletet keltő, mert az egész 
helyzetért valamiképpen az apa a felelős. Vagyis Gregor minden egyes önzetlen gesztusa az 
apát a saját bűnével szembesíti.

c)  Az apát különösen mélyen megalázza a fentiekben vázolt helyzet, s az ily módon felgyülem-
lett agresszió fordul önmaga ellen depresszív viselkedésében. 

  „de mégis, az apja lenne még ez az ember? ugyanaz, aki fáradtan ágyába temetkezve fe-
küdt reggelenként, amikor Gregor annak idején üzleti útra indult, aki karosszékében ülve 
hálóköntösben fogadta, amikor esténként hazatért, és nem is volt képes fölállni, hanem az 
öröm jeléül csak a karját tárta szét; aki ritka, közös sétáikon, egy-két vasárnap évente és a 
nagyobb ünnepeken, küszködve vánszorgott Gregor és az anya között, bár voltaképpen már 
ők maguk is lassan mentek, de ő még náluk is lassabban haladt, beburkolózva öreg kabátjá-
ba, óvatosan rakosgatva maga elé kampósbotját, és ha mondani akart valamit, szinte mindig 
megállt, és kíséretét maga köré gyűjtötte?” (108. old.)

d)  Mikor újra ő lesz az eltartó, megerősödik, és immár akadálytalanul gyakorolhatja totális ural-
mát: a nők számára evidens, hogy őt kell körülvenni és kiszolgálni, panaszkodása helyzete 
miatt most Gregorban kelt folyamatosan bűntudatot, és kezdettől fogva agresszióval és gyil-
kos szándékkal fordul Gregor felé, mintegy végre elfordíthatja önmagától ezeket a destruktív 
energiákat. Ezek manifesztálódását viszont, sajátos képmutatással, mintegy lányára terheli 
– így sajátos Káin–Ábel történetté fordul át a húg önfeláldozás-története.

e) Az, hogy az apa szolga lett.
f)  Látványosan szenvednek attól, hogy etikai konvenciót teljesítenek („a családi kötelesség pa-

rancsa szerint le kell nyelni az iránta érzett undort, és tűrni kell, egyre csak tűrni.” – 110.), 
a nappalibeli beszélgetésekkel és kiborulásaikkal folyamatosan terhelik Gregort, bűntudatot 
ébresztenek benne, majd egy idő után manifeszt ki is mondják, hogy helyettük lesz szíves 
megölni magát. Sőt, Gregortól megvonják nevét, ezáltal önlétét, mert az ő Gregorjuknak az 
az identitása, hogy mártír a családért.

g)  Az, hogy itt valójában nincsenek érzelmi kapcsolatok. Itt az egzisztenciális függés és kiszol-
gáltatottság „gyűlöletszerelmének” erői működnek, és nem felnőtt, felelős, egymást tisztelő, 
szerető, megérteni akaró emberek kölcsönösségi viszonyai.

h)  Gregornál. ő tényleg megpróbálja megérteni családtagjai lelkiállapotát – ennek révén kezd 
el önmagáról is gondolkodni –, mire ők felszólítják az öngyilkosságra, addigra ő már ezen az 
úton jár, amit nem evése is jelez.

C)
a)   Transzcendencia és ember viszonya a biblikus párhuzam kontextusában: 
  Az ember ítélet alatt álló lény. Bűne a léte, ezt szimbolizálja féregmivolta, büntetése a halál. 

Ez a mechanizmus pedig egyszerűen az eleve elítéltetettség okán mindenképpen beteljesül, 
legyen bár valaki önfeláldozó vagy önérvényesítő; ld Gregor mindenképpen bűnös, akkor 
is, ha megkíméli önmagától a családját, akkor is, ha védi a képét vagy gyönyörködik a húga 
hegedűjátékában. Így fordul visszájára a Teremtő–teremtmény, és a Megváltó–megváltott 
biblikus poémája egyaránt.

b)  Lélektani fejlődéstörténet: Gregor tulajdonképpen féreggé tette önmagát, amikor a családért 
való önfeláldozás címén semmilyen gondot nem fordított személyisége kibontakoztatására, 
interperszonális kapcsolatai elmélyítésére (l. a szerelem terén való abszolút hiányait). Bogárrá 
válása csak mintegy külsőleg is látni engedi belső valóját. S ekkor Gregor egyre önreflexíveb-
bé válik, egyre érzelemgazdagabban figyeli családját, miközben rájön saját méltóságára is: 
megismeri a szabadság, a művészi befogadás, a meditatív ön- és világszemlélet mélységeit. 
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rEFlEKtálás
6. lépés: 8–11. feladat

15. oldal

15 PERC

T/8–11.

Halála mély érzelmekből fakadó önfeláldozás-történet, ezáltal a hajdani szürke kispolgár a 
szeretet és megértés hőseként fejezi be az életét.

c)  Lélektani leépülés-történet: Gregor tulajdonképpen féreggé tette önmagát, amikor a csalá-
dért való önfeláldozás címén semmilyen gondot nem fordított személyisége kibontakozta-
tására, interperszonális kapcsolatai elmélyítésére (l. a szerelem terén való abszolút hiányait). 
Bogárrá válása csak mintegy külsőleg is látni engedi belső valóját. Gregorban féreg léte, azaz 
létszerű, anonim bűnössége tovább fokozza az önfeladás lélektani energiáit: egyre bűntu-
datosabbá és szorongóbbá lesz, így mindjobban regrediál az állati létbe: szabadság- és mű-
vészetélménye mind csak illúzió, silány és szánalmas dolgoknak örvendezik, mert már idáig 
dekonstruálódott az igényszintje. Ezt bizonyítja evési szokásainak leépülése. A zene vonat-
kozásában felmerülhet az olvasóban az a gyanú, hogy a húg valószínűleg nem jól hegedül2. 
Mikor Gregor már totálisan regrediál az állati létbe, akkor el is pusztul.

d)   Társadalomkritika: ebben a világban mindenki nagy etikai elvekre (józanság, kötelességtelje-
sítés, önfeláldozás, szeretet) hivatkozik, hogy elfedje: az emberi kapcsolatok immár tökéle-
tesen elidegenedtek, és semmi más nem mozgatja őket, mint az anyagi kiszolgáltatottság, a 
szellemi és érzelmi sekélyesség és a totális szabadsághiány.

Taná r i  in s t rukc iók

A 8. feladat célja, hogy a diákok a két órán végzett sokirányú elemző-értelmező munkájukat leg-• 
alább vázlatosan megismertessék tanulótársaikkal. 
A diákok által kiválasztott egy-egy A), B) és C) csoport egyenként kb. 5 perces rövid, összefoglaló • 
jellegű beszámolót tart munkájáról, oly módon, hogy míg egy szóvivő beszél, addig egy vagy 
két csoporttag kiegészítő jellegű vázlatot ír a táblára. Eközben a többiek jegyzetelnek, mert a 
közzétételek előtt a tanár jelzi, hogy mi lesz a 9. feladat: fogalmazzanak meg az egyes csoportok 
jegyzeteiket összevetve a következő órára kilépőcédulákat, amelyeket eljuttatnak az előadóknak 
és a velük megegyező betűjelű más csoportoknak is. Az ezeken lévő észrevételeket az egyes 
csoportok beépíthetik az elkészítendő feleletvázlatba (10. feladat).
Végül adjuk ki a kötelező és alternatív házi feladatot.• 

K ieme l t  ké s z s égek ,  kép e s s égek:  lényegkiemelés, önálló előadás, kreativitás, koncentrá-
ció, kritikus gondolkodásmód, empátia, kooperáció

Cé lc s opor t  –  d i f fe renc iá lá s:  az egész osztály

Munka fomák:  csoport, egyéni 

Móds ze rek ,  e l j á rá s ok:  közzététel, önálló jegyzetelés, kilépőkártya

2 bár az is lehet, hogy túl jól, merthogy a kispolgárok nem tudják élvezni.
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E s zközök:  Az alternatív házi feladathoz a tanárnak kell biztosítania a filmet, ha szükséges, 
vagyis ha a diákok a megkapott dVd-t/VHS-kazettát otthon nem tudják megnézni, akkor külön 
időpontot–termet is a film megtekintéséhez; dVd-lejátszó, televíziókészülék vagy laptop, pro-
jektor.

8. Közzététel
 Az osztály által kiválasztott egy-egy A), B) és C) csoport szóvivője tartson rövid, összefoglaló jel-

legű beszámolót a csoport munkájáról! 
 A szóbeli előadást a csoporttársak egészítsék ki táblai jegyzetekkel!

9. Kilépőkártya
 Társaitok beszámolója alapján készítsetek a következő órára kilépőcédulákat, amelyeken megfo-

galmazzátok az elhangzottakról való észrevételeiteket, kritikátokat! 
 Céduláitokat juttassátok el az előadókhoz, illetve az összes azonos betűjelű csoporthoz! 

10. Házi feladat
 Minden csoport közösen készítse el munkája részletes összefoglalását (folyamatos szöveget táb-

lázatokkal, szövegrészletekkel)! A kilépőcédulákon kapott észrevételeket is építsétek be mun-
kátokba!

 A megbeszélt határidőre bocsássátok e „feleletvázlatokat” osztálytársaitok rendelkezésére! (Így 
minden egyes tanuló a három csoport feleletvázlatainak egyesítése révén rendelkezni fog egy 
részletesen kidolgozott Átváltozás-értelmezéssel.)

11. Alternatív házi feladat 
 Nézd meg Murnau: Az utolsó ember című filmjét! 
 Hasonlítsd össze az e filmben megjelenő és az Átváltozásban végbemenő metamorfózist!



ráHANgOlódás
1. lépés: 1. feladat

17. oldal

10 PERC

T/1.

2. egy író és Az isTeNeK 

THOMAS MANN: HALÁL VELENCÉBEN  

2 óra (alternatív modul)

Taná r i  in s t rukc iók

Mindkét óra munkájának előfeltétele, hogy a tanulók otthon elolvassák a művet!• 
A modul során a következő kiadás oldalszámozásaira hivatkozunk:   • 
Thomas Mann: Tonio Kröger, Halál Velencében, Mario és a varázsló. Matúra Klasszikusok, Bp., 
1993, IKON Kiadó, a kötetet szerkesztette Szász Ferenc.
A mű értelmezéséhez szükséges néhány esztétikatörténeti, mitológiai és lélektani fogalom felele-• 
venítése.
A feladat célja az, hogy tudatosuljanak azok a kulturális vezérfogalmak, amelyek mentén a mű • 
bizonyos értelmezési horizontjai körvonalazhatók. 
A tanulók pármunkában oldják meg a feladatot, amelyet rövid frontális megbeszélés követ. • 

K ieme l t  ké s z s égek ,  kép e s s égek:  korábbi mitológiai, esztétikatörténeti ismeretek felele-
venítése s ezeknek adott szövegösszefüggésben való elhelyezése; életvilágból ismert jelenségfo-
galom (ti. depresszió, amely olyan szinten népbetegség manapság, hogy kizárt, hogy valamilyen 
formában ne ismernék a diákok) tudásának az interpretációs munkába való bevonása

Cé lc s opor t  –  d i f fe renc iá lá s:  az egész osztály

Munka fomák:  pármunka, majd frontális megbeszélés 

Móds ze rek ,  e l j á rá s ok:  szemponttáblázat

A következő két tanórán a Nobel-díjas Thomas Mann egyik kiemelkedő fontosságú elbeszélésével, a 
Halál velencében-nel fogunk foglalkozni. Thomas Mann a filozófiai igényű, szubjektív időt ábrázoló 
regény és elbeszélés műfaji megújítói közé tartozik. E kisprózájában sem a külső, hanem a belső 
cselekményre helyeződik a hangsúly, a főhős gondolati, képzeleti, érzelmi világának minél érzéklete-
sebb megjelenítése a mű befogadói tétje. 

1. A szövegértelmezéshez fölhasználható kulturális ismeretek fölelevenítése
 Írjátok a megadott szavak mellé egy-egy mondatban, hogy mit tudtok az alábbi fogalmakról, és 

hogy azok milyen kapcsolatba hozhatók az általatok elolvasott elbeszéléssel!
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fogalom érTelmezés KAPCSOLAT A NOVELLÁVAL

diONüszOsz

APOllóN

POEtA NAtus

POEtA dOctus

dEPrEsszió

lEHEtségEs mEgOldásOK 

fogalom érTelmezés KAPCSOLAT A NOVELLÁVAL

diONüszOsz A bor, a mámor és a tragédiakölté-
szet istene, az egyik mítoszvariáns 
szerint Szemelének, a zeusz isteni 
jelenlététől porrá égő királylánynak 
fia, széttépték és feltámadt.

Aschenbach számára a Tadziú-szere-
lem mámoros és személyiségét szét-
tépő, dionüszikus tapasztalat lesz.

APOllóN A fény, a jóslás, a hirtelen halál, a 
pestis istensége, a Múzsák kartáncá-
nak vezetője.

A fény, a mérték, az átgondoltság 
szempontjából Aschenbach művé-
szetének jellemzőit, a hirtelen halál 
és a járvány szempontjából a novella 
végkifejletének elemeit hordozza.

POEtA NAtus Költői őstehetség, veleszületett zse-
nialitását mintegy mámorosan ki-
árasztja alkotásaiban (romantikus 
zsenifelfogás).

Aschenbach művészi alkatának el-
lentéte.

POEtA dOctus Művelt, tudós költő, van ugyan vele-
született tehetsége, de alkotóerejé-
ben a hangsúly alapos és sokoldalú 
tanulmányain és szorgalmas, rend-
szeres munkavégzésén van.

Aschenbach művészi alkata és esz-
ménye.

dEPrEsszió Pszichés betegség, melynek jellem-
zői: az életerők kimerülése, lehan-
goltság, alkotói és szexuális inak-
tivitás, befelé fordított agressziós 
energiák, végelemzésben az önpusz-
títás vágya, legsúlyosabb változatai-
ban öngyilkossággal végződik.

Aschenbach a mű elején ilyan ál-
lapotban van, és a mű végére be is 
teljesíti suicid késztetéseit, míg a Ta-
dziú-szerelem idején mániásan visel-
kedik.
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jElENtéstErEmtés
2. lépés: 2. feladat

17. oldal

35 PERC

T/2.

Taná r i  in s t rukc iók

A két óra értelmezői munkájának egyik célja – lásd a Kafka-modul 2. lépésének leírását is! –, • 
hogy az egyes csoportok munkájuk tanulságait olyan 2-3 oldalas szövegbe tudják önteni, amelyet 
az oszály minden tagja kinyomtatva (vagy honlapra feltéve) megkap, hogy aztán ezek egyéni 
„kompilálásával” ki-ki hozzájusson ebből a témából érettségi tétele alaposan kidolgozott „felelet-
vázlatához”. Természetesen nem biztos, hogy ez a téma érettségi tétellé tehető, de az érettségi 
tétel gondolkodástérképe megalkotásának gyakorlása szempontjából mindenképpen hasznos ez 
a munka.
A szövegértelmezés differenciált csoportmunkában folyik oly módon, hogy az egyes csoportokba • 
kb. azonos hangoltságú tehetségek kerüljenek össze. A szöveg ugyanis olyan sűrűn szőtt és gaz-
dag jelentéstulajdonítási hálóval rendelkezik, hogy túl nagy erőfeszítést jelentene, ha a diákoknak 
még az általuk nehezen játékba hozható képességeikkel is küzdeniük kellene. Így viszont az 
alkatilag is megalapozott interpretációk egybeszövése talán a szöveg mélységeinek és nehezen 
átélhető intenzitásának is jobban közelébe visz. 
A csoporton belül a különféle tevékenységek felosztását a diákok végezzék el (minden csoportban • 
lehet pl. jegyzetelő, forrásokban kutató, megbeszélő, kritikai szempontokat felvonultató stb.). 
A B) csoport c) feladata alternatívvá tehető, csak akkor kerüljön rá sor, ha az adott csoport(ok)ban • 
különlegesen érdeklődő diákok vannak.
A 15−20 perces csoportmunkát kövesse kb. 15 perces közzététel.• 

K ieme l t  ké s z s égek ,  kép e s s égek:  kooperáció, empátia, kritikai érzék, kritikus forrásfel-
használás, szövegértés megadott szempontok alapján

Cé lc s opor t  –  d i f fe renc iá lá s 

A) az elméleti tudásban erős, de kevésbé fantáziadús és empatikus tanulók
B)  mitológiában jártasak és/vagy kutatómunkában szívesen elmélyülők számára [számukra a tanár 

készítsen elő mitológiai lexikonokat, Kerényi: Mitológiát, képzőművészeti albumokat, ha lehet, 
biztosítson internet-felhasználást, oly módon, hogy a közzétételkor a képeket ki is vetíthes-
sék az egész osztály számára; fontos lenne, hogy megkapják a Matúra Bölcselet-sorozatból a 
Platón: Lakoma-kötet görög homoerotikáról szóló szövegrészét kinyomtatva – 13. oldal – a c) 
feladathoz]

C)  lélektani érzékenységgel, empátiával, szellemi elfogulatlansággal rendelkezők, szellemi kalan-
dokra nyitottak 

Munka fomák:  csoportmunka, frontális közzététel 

Móds ze rek ,  e l j á rá s ok:  mozaik, tanári kalauz, szemponttáblázat

E s zközök:  internet-hozzáférés vagy ennek hiányában a tanár által biztosított képzőművészeti 
albumok és mitológiai segédkönyvek, lexikonok (lásd még a célcsoportnál)
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2. A novella értelmezése megadott szempontok alapján I.

A) Szerkezet és műfaj

a) Állítsátok lineáris kronológiai sorrendbe a novella eseményeit!

(1) Gustav Aschenbach nyomozni kezd azután, hogy miért fertőtlenítik Velencét.

(2) A szállodában megpillant egy görög szobrokra emlékeztető szépségű lengyel fiút, Tadziót.

(3) Aschenbach egy temető közelében sétálva furcsa külsejű idegent vesz észre.

(4) Az író poggyászát rossz címre irányítják.

(5) A kimerült író elhatározza, hogy pihenésképpen utazni megy.

(6) A szép lengyel fiút szemlélve egyre több antik mitológiai és filozófiai előismerete válik elevenné, 
és azokat belső monológjaiban mintegy továbbírja.

(7) Az író néhány napot tölt Póla (Pula) közelében egy szigeten, majd rádöbben, hogy valójában 
Velencébe vágyódik.

(8) Egy angol banktisztviselő megmondja neki az igazat: Velencében kolerajárvány van.

(9) A sirokkónak tulajdonítva rosszullétét Aschenbach el akar utazni Velencéből.

(10) A hajóúton mély ellenérzést kelt benne egy fiatal ficsúr külsejével és pózaival tetszelgő vén-
ember.

(11) Egy éneklő-bohóckodó társaság gunyoros-obszcén előadást tart a szálloda vendégeinek, majd 
vezetőjük letagadja az írónak a járványt.

(12) Aschenbach szerelmi mámorában szinte mindenhová követi Tadziót.

(13) Aschenbach a fiú egy neki szóló mosolya hatására rádöbben, hogy szerelmes lett Tadzióba.

(14) Aschenbach eldönti, hogy nem figyelmezteti a lengyel családot a Velencében pusztító kolera-
járványra.

(15) Szerelme ihletésében másfél oldalas esszét ír.

(16) Fodrászával „megfiatalíttatja” magát.

(17) A pályaudvarra vezető gondolaúton a búcsú szívszaggató fájdalmait éli át.

(18) Felhevülve túlérett epret vesz.
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(19) Kitörő örömmel veszi tudomásul, hogy poggyászai elkeverése miatt mintegy sorsszerűen vissza-
térhet Velencébe, és rádöbben, hogy ujjongása Tadzió viszontlátásnak szól.

(20) A tengeri mólón sétáló Tadzió hívó gesztust tesz az író felé.

(21) Aschenbachot egy rendkívül furcsa viselkedésű és külsejű gondolás nem az általa mondott cím-
re viszi.

(22) Az író el akar indulni a fiú után a tengerbe, de összeesik, és még aznap meghal.

(23) Aschenbach álmában egy dionüszikus orgián vesz részt.

b) Szerkezeti egységek
 A táblázatban megadott fogalmakhoz rendeljétek hozzá az előző mondatok sorszámai közül a 

megfelelőket!

szerkezeTi egység mondaTok sorszáma

bEvEzEtés

új szituáció KiAlAKulásA

EPizód

KibONtAKOzás

tEtőPONt

bEFEjEzés

c) Olvassátok el az alábbi szöveget, majd foglaljátok össze a T-táblázatban, hogy a Halál Velencében 
mennyiben felel meg a novella műfaji követelményeinek és mennyiben különbözik azoktól!

A német irodalmi hagyomány egymástól megkülönbözteti az elbeszélést és a novellát, s az utób-
binak zárt követelményrendszere miatt nagyobb irodalmi értéket tulajdonít. A német irodalom-
tudomány talán legelterjedtebb kézikönyve, a Gero von Wilpert szerkesztette Sachwörterbuch 
der Literatur (Irodalmi szakszótár) 1989-ben megjelent 7., javított és bővített kiadása a novellát az 
alábbi módon határozza meg:

„Egy új, meglepő, de a mesével ellentétben valóságos vagy lehetséges egyszeri esemény olyan 
rövidebb verses vagy inkább prózai elbeszélése, amely egyetlen konfliktust mutat be sűrített, 
egyenes vonalúan egy cél felé törekvő, önmagában zárt formában, majdnem teljesen tárgyilagos 
beszámoló stílusban, anélkül, hogy az elbeszélő beleszólna az események folyamatába.”

(Forrás: Matúra Klasszikusok – Thomas Mann: Három novella.  
Szerk.: Szász Ferenc, Bp., IKON, 1993; 9. old.)
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a HALÁL VELEncéBEn novella

igen nem

B) Mitológiai és képzőművészeti utalásháló, homoerotika 

a) A rendelkezésre álló források alapján (használjátok az óra elején kitöltött táblázatot is) foglaljátok 
össze a dionüszoszról és Apollónról való ismereteiteket!  

 Emeljétek ki aláhúzással a novella vonatkozásában is értelmezhető/fontosnak tűnő elemeket! 
 Fogalmazzátok meg az e két istenséggel kapcsolatos ismeretek összefüggését a szöveggel!

isTenség dionüszosz APOLLóN

ismErEtEK

értElmEzésüK, 

összEFüggésüK  

A szövEggEl

b) Keressetek antik és/vagy reneszánsz képzőművészeti párhuzamokat az alábbi szövegrészletek-
hez! 

 Használjátok fel a szövegben lévő konkrét utalásokat is! (Ha példátokat elég erőteljesnek tartjá-
tok, nyugodtan hozhattok istennő-ábrázolásokat is.)

 A prezentációra és a majdani érettségi segédanyag megírására készülve mindegyik képhez ké-
szítsetek rövid ismertetést és a szövegpárhuzamhoz indoklást!

(1)

„...egy hosszú hajú, talán tizennégy éves fiú. Ámulattal veszi észre Aschenbach, hogy a fiú tökéletes 
szépség. Arca sápadt volt és finoman zárkózott, mézszín haj csigázta körül, s az egyenest lesikló 
orral, a kecses szájjal, a kifejezés szende, isteni komolyságával a legnemesebb korszak görög szob-
raira emlékeztetett, és rajta a forma legtisztább tökélye egyesült oly páratlanul egyéni bájjal, hogy a 
szemlélődő úgy vélte, sem a természetben, sem a képzőművészetben ily mértékben sikerült valamire 
még nem akadt. ... Lágyság és gyöngédség uralkodott láthatólag egész lényén. Világért nem nyúltak 
volna ollóval szép hajához; mint a »tövist kihúzó ifjú« szobrán, úgy göndörödött homlokán, fülei tá-
ján, s még lejjebb a nyakán. Az angol matrózzubbony puffos ujjai lefelé szűkültek és még gyerekes, 
de keskeny kezének finom csuklóit szorosan fogták körül, s ez a csupa zsinóros, csokros és paszo-
mántos öltöny a gazdagság és elkényeztetettség varázsát öntötte el gyengéd alakján. Félprofilban ült 
a szemlélő felé, lakkcipős lábait egymásra téve, fél könyökét s fonott szék karjára támasztva, arcát 
ökölbe zárt kezére hajtva, valami hanyagul illedelmes tartásban. ...arca elefántcsontfehéren ütött el 
a környező fürtök mély aranyától.” 

A képzőművészeti alkotás:• 
Ismertetés az alkotáshoz:• 
Kapcsolata a szöveggel:• 
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(2)

„Tadzio fürdött. ... női hangok hívogatták... Visszafordult, hátraszegett fővel iramodott a víznek, lába-
ival habzóra pocskolva az ellenszegülő hullámokat; és hogy az üde alak szökellve szállt ki az elemből, 
a kamaszkor szűzi nyerseségében, csuromvíz fürtökkel, mintha egy szép, szelíd isten támadna az ég 
és a tenger mélységeiből: ez a látvány mítoszi ábrándokba ringatott, mint ősidőkből költők híradása 
a formák kezdetéről, az istenek születéséről.” 

A képzőművészeti alkotás:• 
Ismertetés az alkotáshoz:• 
Kapcsolata a szöveggel:• 

(3)

„Mégpedig Tadzio jelenlétében akart dolgozni, írás közben a fiú termetét mintázni, stílusával hozzá-
simulni ennek a testnek vonalaihoz, amelyet oly isteninek látott, és szépségét a szellem 
birodalmába vinni, miként egykor a sas ragadta a levegőbe a trójai pásztort.” 

A képzőművészeti alkotás:• 
Ismertetés az alkotáshoz:• 
Kapcsolata a szöveggel:• 

c) Olvassátok el az alábbi ismertető szöveget, majd válaszoljátok meg a kérdéseket!

Az athéni férfi életének színterei: a katonai tábor, a tornacsarnok, a népgyűlés, a színház, a nemzet-
ségi istentiszteletek és a baráti lakomák. Ezeken a helyeken nők nem lehettek jelen. (Eltekintve per-
sze a lakomákra bérelt fuvoláslányoktól, akik szolgák voltak.) Az athéni társadalomban a szabad nők 
láthatatlanok. A leány a szülői házban él elzárva – még a férjes asszony esetében is törvények sza-
bályozzák, hogy mikor és hány kísérőtől közrefogva léphet ki az utcára –, majd ha férjhez megy, új 
otthonában a kiterjedt háztartást vezeti. A férfi hozza haza a gabonát, a gyapjút, a bort, az asszony 
a házon belül irányítja a raktározást és a feldolgozást. Értékes női tulajdonságnak az engedelmesség 
és igénytelenség számít.

Xenophón Oikonomikosz (A háztartás vezetése) című munkájában Szókratész és Iszkhomakhosz 
beszélget a feleség teendőiről:

– íme, iszkhomakhosz – szakítottam félbe –, megint valami, amiről szívesen tudakozódnám 
tőled. vajon magad nevelted-e a feleségedet olyanná, amilyennek egy háziasszonynak lennie kell, 
vagy már akkor is jól tudta, hogyan fogja intézni a reá váró feladatokat, amikor atyjától és anyjától 
átvetted?

– ugyan mit tudhatott volna, szókratész – hangzott a válasz –, mikor feleségül vettem? Hiszen 
akkor még tizenöt éves sem volt! Ezt megelőzően pedig szigorú felügyelet alatt állt, hogy a lehető 
legkevesebbet lássa, a legkevesebbet hallja és a legkevesebbet kérdezősködjék. és nem örvende-
tes-e szerinted, ha csak ahhoz értett, mikor hozzám jött, hogy a neki kiadott gyapjúból ruhát készít-
sen, és ha csak azt látta, hogy miként adják ki a szolganőknek a szőni való fonalat? 

Iszkhomakhosz monológja még hosszan folytatódik, de ennyiből is megállapítható, hogy a férfi–nő 
kapcsolatból teljességgel hiányzik a lehetősége és az igénye annak a lelki és szellemi harmóniá-
nak, amely mai felfogásunk szerint a szerelem előfeltétele, de hiányzik a nő idealizálásának az a 
mozzanata is, amelyen például a középkori lovagi szerelem alapul. Talán meddő dolog is volna azt 
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találgatnunk, hogy ez a körülmény az oka vagy a következménye volt-e a korabeli görögség szerel-
mi szokásainak. Tény, hogy a görögök szerelmi életében igen nagy tere van a férfiak egymás iránti 
vonzalmának.

A görög paiderasztia (fiúk iránti vonzalom) nem egykorú férfiak homoerotikus viszonya, hanem 
egy férfikorban lévő szerető (erasztész) és egy 12–17 esztendős szeretett fiú (erómenosz) kapcsolata. 
Az erasztész szerepe kettős: egyrészt teszi a szépet – gyakran többedmagával versengve – a fiúnak. 
Az udvarlás ekkor és ebben a formában jelenik meg az európai kultúrában. Másrészt a leendő férfi-
szerepre oktatgatja a fiút: hogyan kell majd harcban és békében, polgárként, államférfiként és csa-
ládfőként viselkednie. Az erómenosz szerepe passzív: tartózkodóan fogadja az udvarlást és tanul.

Homérosznál még nem találkozunk ezzel a fajta szerelemmel. (Az a nézet, amely szerint Akhil-
leusz és Patroklosz szerelmesek lettek volna, egy későbbi értelmezés eredménye, amelynek az epo-
szokban nincs nyoma.) A fiúszerelem témája az i. e. 6. században egyidejűleg jelenik meg az athéni 
Szolón, a kis-ázsiai Anakreón és a szicíliai Theognisz költészetében, s ugyanekkor kedvelt motívumá-
vá lesz a vázafestészetnek is.

(Ritoók Zsigmond szerk.: régi görög hétköznapok. Budapest,  
1960, 139–140. old., a részlet Szepessy Tibor fordítása)

A klasszikus görög társadalom felfogásmódja szerint milyen jellegű intézmény a házasság?• 
Milyen viszonyban van a házasság a szerelemmel? • 
Mindezek alapján mivel indokolható a • paiderasztia iránti személyes igény és társadalmi elis-
mertség?

személyes igény:
társadalmi elismertség:

Hogyan viszonyul a • Halál Velencében szövegében megjelenő homoerotikus szenvedély ehhez 
a szerelemfelfogáshoz?

C) Mélylélektani olvasat

a) Olvassátok el az alábbi ismeretközlő szöveget! 
 Olvasásotokat kísérjétek a szokásos jelöléssel (√ – + ? *)! 

A századfordulós Európa kulturális életében meghatározó jelentősége volt az úgynevezett pszicho-
analitikus Fordulatnak. A pszichoanalízis, azaz a mélylélektani elemzés gondolkodásmódjának 
elméleti megalapítója és első terapeutája Siegmund Freud (1856–1939), bécsi orvos és pszichotera-
peuta volt. Freud orvosi tapasztalatai alapján megállapította, hogy az emberi személyiségnek csupán 
egy szegmensét képes a tudat ellenőrzése alatt tartani, személyiségünknek elég nagy részét, az úgy-
nevezett tudattalant (Unbewusste) azonban hétköznapi viszonyok között a tudat számára láthatatlan 
energiák töltik be: vágyak, félelmek, ösztönkésztetések, fantáziaképek. A tudattalannak azonban van 
rá lehetősége, hogy „üzenjen” a tudatnak, pl. álmok, elszólások, tévesztések formájában. A pszicho-
analízis az a módszer, amelynek segítségével – főleg az előbb elmondott „véletlen eseményekre” 
koncentrálva – a tudat megpróbál kontaktusba kerülni a tudattalannal, mintegy az értelem fényénél 
átvilágítani ezt a tartományt. Ehhez általában sok szabad asszociációs, tudatfolyamot, emlékké-
peket, álmokat megmozgató beszélgetésre van szükség, amely a díványon fekvő páciens és a feje 
mögött ülő terapeuta között megy végbe. A Freud által kitalált elhelyezkedés oka az, hogy a pácienst 
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a minél őszintébb és kötetlenebb gondolatfolyam-feltárásban ne befolyásolják a terapeutának még 
akaratlan metakommunikatív jelzései sem. 

Freud megállapítása szerint az elmélyült (általában több évet igénybe vevő) pszichoanalízis so-
rán általában egészen a korai kisgyermekkorban történt megrázkódtatásokra (traumákra) szokott 
fény derülni, melyeket a tudat, mivel nem képes azokat kezelni, leszorít, azaz elfojt a tudattalanba.  
A tudat ellenőrzése alól kikerülve ezekből a sérülésekből destruktív energiák lesznek, amelyek álta-
lában váratlanul, és lehet, hogy csak sok idő múltán feltörnek a felszínre általában lelki és/vagy testi 
betegségtünetek (pl. fóbiák, pánikrohamok, gyomorgörcs, bénulás stb.) kíséretében. A gyógyulásra 
a kiváltó ok visszakeresésével van lehetőség. 

Freud nagy felfedezései között szerepelt annak tudományos reflexiója, hogy bizonyos általános 
ösztönenergiák (főleg a szexualitás és az agresszió) már egészen kisgyerekkorban is jelen vannak, 
valamint az a megállapítás, hogy az emberi lélek elemi ösztön- és érzelemstruktúrája alapvetően 
ambivalens jellegű.

Munkájának fókuszában elsődlegesen a kisgyerekkori szexuális struktúra (Ödipusz-komplexus, 
vagyis az ellenkező nemű szülőhöz kapcsolódó birtoklásvágy és az azonoséhoz fűződő versengés) 
feltárása és ezen szerkezet sérülései következményeinek vizsgálata állt. Megállapítása szerint az em-
beri pszichét két nagy ösztönenergia-komplexum uralja: Erósznak nevezte mindazon erőket, ame-
lyek az élet megtartását és kiterjesztését szolgálják, Thanatosznak pedig a pusztításra/önpusztításra 
irányuló erők összességét. Úgy tartotta, hogy a felnőtt, érett személyiségnek, amennyire csak lehet, 
ismernie kell saját tudattalanját, hogy adott esetben azokat az ösztönkésztetéseket, amelyeket az 
ember fennmaradását egyedül biztosító interperszonális és társadalmi-szociális kapcsolatok sérel-
me nélkül nem lehet kiélni, valamilyen kreatív-konstruktív vágányra lehessen terelni. Ezt az eljárást 
nevezte szublimációnak, s leghatékonyabb útjának a szellemi tevékenységeket tartotta, valamilyen 
tudomány vagy művészet művelését.

Írásaiban Freud gyakran hivatkozik antik mitologémákra és különböző műalkotásokra, mert meg-
látása szerint az emberi kultúra a maga művészi-metaforikus nyelvén évezredek óta megfogalmazza 
azokat a mélylélektani problémákat, amelyeket ő a tudomány nyelvén próbál megközelíteni.

Freud egyik legjelentősebb tanítványa és kritikusa, Carl Gustav Jung (1875–1961) megállapította, 
hogy az emberben a szexuális és agressziós ösztönenergiákon kívül még más jellegűek is vannak (pl. 
a szellemi-transzcendens hangoltságé). Míg mestere elsősorban az individuális tudattalan szerkeze-
tével foglalkozott, addig őt az emberiség öröklődő, kulturális „mélyemlékezete”, a mitikus-művészi 
ősképekben, archetípusokban is megtapasztalható kollektív tudattalan működése érdekelte.

Mindkét mester munkássága mindmáig számos kritikát vált ki, és az újabb kutatások alapján 
számos helyesbítésre szorul, de Freud és Jung után a művészet és a tudomány nem beszélhet úgy 
többé a lélekről, ahogy előttük. 

A 20. század első harmada európai irodalmának igen jelentős életművei (pl. Manné, Hesséé, 
Kosztolányié, Kafkáé, József Attiláé stb.) nem értelmezhetők autentikusan a pszichoanalitikus hori-
zont figyelembe vétele nélkül.

b) Az alábbi táblázat pszichoanalitikus „hívószavaihoz” soroljátok be a novella két-két idevágó szö-
vegrészletének emlékeztetőjét (nem kell a pontos szöveghelyet idézni)! 
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HÍVóSzó SzÖVEGRÉSzLET EMLÉKEzTETőJE

elsősorban a szülői szocializáció nyomán megje-
lenő kulturális-etikai elvárások, azaz a felettes én 
túlzott, elnyomó, túlfeszített magatartást indukáló 
uralmára utaló jelek

öndestruktív halálvágy

az ösztöntárgyhoz (ez esetben Tadzióhoz) fűződő 
ambivalencia egyik oldala: az ellene irányuló 
destruktív energiák

az ösztöntárgyhoz fűződő ambivalencia másik 
oldala: az imádat

szublimációs kísérletek

az elfojtás visszatérésének beteges tünetei

az elfojtott tudattartalom kitörése

c) A fentiek alapján  próbáljátok röviden megfogalmazni Gustav Aschenbach „diagnózisát” a  hívó-
szavak mentén!

lEHEtségEs mEgOldásOK
A)
a) 3, 5, 7, 10, 21, 2, 9, 17, 4, 19, 6, 13, 1, 12, 11, 8, 14, 23, 16, 18, 20, 22
b)

szerkezeTi egység mondaTok sorszáma

bEvEzEtés 3, 5, 7, 10, 21

új szituáció KiAlAKulásA 2, 1

EPizód 6, 11, 17

KibONtAKOzás 12, 15, 16, 18

tEtőPONt 23

bEFEjEzés 20, 22
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c)

a HALÁL VELEncéBEn novella

igen nem

Lehetséges esemény nem egyetlen konfliktust mutat be
pl.: etikai eszmények ↔ érzelmi mámor
megfeszített akarattal végzett munka ↔ elragadtatott szemlélődés
heteroszexualitás ↔ homoerotika
etikai normáknak való megfelelés ↔ esztétikai életvitel
társadalmi felelősségvállalás ↔ társadalmi bűntényben való cin-
kosság

Rövidebb prózai elbeszélés Nem egyenesvonalúan törünk egy cél felé: nem csupán Aschen-
bach halála a cél, hanem egész világszemléletének kritikája: az ér-
zelmi és ösztönszféra tilalmasnak és bűnösnek ítélése, elfojtása, az 
ökölbe szorított kézzel metaforizált fausti kultúra hódításmániája, 
mely Aschenbach esetében önmaga és a világ értékelésének eti-
kai igába hajtását jelenti (l. tananyag lesz); a rengeteg antik anyag 
felvonultatása egyben rávilágít egy lehetséges, esztétikai elvű 
kulturális modell meglétére (az európai kultúra elfojtott görögös 
forrásvidékére), valamint figyelemmel kísérhetjük, amint az antik 
modell is lebomlik egészen archaikus ősformáira.

Majdnem teljesen tárgyilagos 
beszámoló stílus

Az elbeszélő nem teljesen elfogulatlan: sokszor érzékelünk iróni-
át (pl. egy tananyaggá váló szerző éppen egy iskoláskorban lévő 
fiú iránt lobban szerelemre), pátoszt (l. a már-már versbetétként 
is értelmezhető, antikizáló részleteket, pl. a napfelkelték leírásai), 
együttérzést (zárómondat).

Az elbeszélő nem szól bele az 
eseményekbe

B)
a)

isTenség dionüszosz APOLLóN

ismErEtEK Már születése és fogantatása is szélső-
séges indulatok örvényében történik: 
Héra gyűlölködve féltékeny, zeusz és 
Szemelé szerelmi mámora pedig nél-
külöz mindenféle meggondoltságot 
(zeusz esztelen ígéretet tesz szerelme-
sének, Szemelé megfogadja vetélytár-
sa tanácsát). E nász szülötte egyszerre 
a mámor és formátlanság, a magunkból 
való kivetkőzés (l. bacchanáliák drama-
turgiája) istensége, valamint a

A fény a princípiuma, tudása előtt nyit-
va a jövő is, kütharán játszik és vezeti 
a Múzsák kartáncát, vagyis biztos mű-
vészi megformáló erővel rendelkezik, a 
mérték és harmónia, a világosság és át-
tekinthetőség istene. ugyanakkor ere-
je rettenetessé és pusztítóvá is válhat: 
nyila hirtelen halált hoz (l. pl. Niobé-
történet), ő a pestis istensége is, szent 
állatai a járványt terjesztő patkány és 
a vérengző farkas. Gyakran képvisel
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ismErEtEK drámai megjelenítés alakoskodásáé, és 
a művészet megformált katarsziszáé 
és eksztásziszáé. dionüszosz speciá-
lis műfaja, a tragédia az antik ember 
számára a legfőbb világképet alkotó 
erő, az amorális és aperszonális Végzet 
erőit mutatja be. dionüszosz meghaló 
és feltámadó istenség, akinek eredete 
vallástörténetileg meglehetősen tisz-
tázatlan, valószínűleg „idegen isten” 
(indiai vagy kis-ázsiai eredetű).

egyfajta kegyetlen tisztaságú etikai kö-
vetelményrendszert is: pl. Oidipuszt 
ő szembesíti sorsával a Korinthoszból 
való elmeneküléskor és a thébai jár-
vány alatt is; Oresztésznek ő paran-
csolja az apagyilkosság bosszújaként 
az anyagyilkosságot.

összEFüggés 

A szövEggEl

Aschenbach személyiségét a szerelem 
egyrészt szétszaggatja és elpusztítja, 
másrészt a művészet ősi ihletforrása-
ival és szemléletmódjával szembesí-
ti, rádöbbenti, hogy kultúrafelfogása 
nem szembesült eddig a dionüszikus 
művészet- és világkép aspektusával.

Aschenbach egész életében gyakorolt 
élet- és művészetszemlélete metafori-
zálható az Apollón-képpel: kérlelhe-
tetlen etikai igába hajtja magát és a 
művészetről–társadalomról való felfo-
gását, művészetében mind jobban a 
világosság, harmonikusság, a klasszici-
zálás elvei válnak uralkodóvá.

b)
(1)

KéPzőművészEti 

AlKOtás

„KéPAláírás” Lüszipposz: Hermész (i. e. 4. sz.) A tövist kihúzó ifjú 
vsz. az i. e. 3. századból származó 
görög szobor, eredetije elveszett, 
legismertebb római kori másolata 
i. sz. 1. sz.

KAPcsOlAt  

A szövEggEl

a testtartás eleganciája direkt megnevezés a szövegben
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(2)

KéPzőművészEti  

AlKOtás

„KéPAláírás” Sandro Botticelli: Vénusz születése (1482–84, Firenze, uffizi)

KAPcsOlAt  

A szövEggEl

Mitikus pillanat, amelyben a szépség megszületik a tengerből.

(3)

KéPzőművészEti  

AlKOtás

„KéPAláírás” Antonio Correggio: Ganümédész (1527/28, Bécs, Kunsthisto-
risches Museum)

KAPcsOlAt  

A szövEggEl

A mitologéma direkt megnevezése a szövegben.

c) •  Alapvetően jogi, egy felelős és érett, szabad férfipolgárnak illő háztartást kell vezetnie, és 
gondoskodnia arról, hogy a városnak újabb polgárai legyenek: e funkciókhoz van szüksége 
a feleségére, így a nők társadalmi megítélése és nevelése is ezekre a célokra koncentráló-
dik.

 •  Gyakorlatilag semmilyenben, a házasság megkötésekor ez a szempont irreleváns, hiszen a 
házasság alapvetően egy társadalmi konvencióknak és etikai normáknak való megfelelést 
szolgáló intézmény.
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 •  Személyes igény: valószínűsíthetően az i. e. V. sz.-i szabad, görög férfi is vágyott teljes ér-
tékű társra, olyanra, akivel egyszerre létesíthet érzelmi, érzéki, szellemi, lelki kapcsolatot. 
Mindezekben az eleve nem egyenrangúnak tekintett és nevelt nő semmiféleképpen nem 
lehetett társ.   
Társadalmi elismertség: az erasztész–erómenosz kapcsolat egyfajta sajátságos, pedagogi-
kus jellegű viszony volt: az erasztész egyfajta totális életközösség keretei közepette mintegy 
felelős férfipolgárrá nevelte az erómenoszt, a szó legszorosabb értelmében mindenfajta tu-
dását átadva neki. A nők társadalmilag engedélyezett szellemi lehetőségei miatt az effajta 
tanító-nevelő funkcióra sem voltak mások alkalmasak, mint a férfiak.

 •  Aschenbach a klasszikus görög, átfilozofált szerelemfelfogásban egyrészt megtalálja önma-
ga számára saját érzelmei értelmezési horizontját, másrészt ez egyfajta mentségül, elfedé-
sül is szolgál önmaga számára. Hiszen ő semmiféle szellemi jellegű kapcsolatba nem lép 
Tadzióval – szellemi energiaforrásnak csupán önmaga számára használja ezen érzelmeket, 
belső monológjaiban készített Platón-parafrázisaihoz, illetve a másfél oldalas esszéhez. 
(Ebben is követni látszik a Lakoma Alkibiadész által leleplezett daimóni szofistáját, Szók-
ratészt.) Álma és utána immár ébren is felismert ösztönkésztetései viszont feltárják előtte, 
hogy e görög kulturális hivatkozási háló szenvedélyének inkább csak mentegetése, hiszen 
az alapjában véve erotikus: legfőbb célja a tudata által mindvégig meg nem engedett, 
csupán az álomban extrém módon felfokozott képekben megjelenő szexuális aktus lenne. 
Valószínűleg a vágy és tilalom belső feszültsége is hozzájárul Aschenbach teljes szétesésé-
hez és halálához.

C)
b)

HÍVóSzó SzÖVEGRÉSzLET EMLÉKEzTETőJE

elsősorban a szülői szocializáció nyomán megje-
lenő kulturális-etikai elvárások, azaz a felettes én 
túlzott, elnyomó, túlfeszített magatartást induká-
ló uralmára utaló jelek

ökölbe szorított kéz; utóbbi műveinek stílusa

öndestruktív halálvágy bárhová is viszi a gondolás, jó lesz; a túlérett 
eper megevése

az ösztöntárgyhoz (ez esetben Tadzióhoz) fűző-
dő ambivalencia egyik oldala: az ellene irányuló 
destruktív energiák

többször örömmel konstatálja, hogy nem fog so-
káig élni a fiú; nem mondja meg a járványt

az ösztöntárgyhoz fűződő ambivalencia másik 
oldala, az imádaté

tengeri leírások; „légy áldott”-kívánság

szublimációs kísérletek Phaidrosz-átiratok; az esszé

az elfojtás visszatérésének beteges tünetei mániákus követések; gátlástalan megnyilvánulá-
sok (pl. a fiú szobaajtója előtti epekedés)

az elfojtott tudattartalom kitörése szeretlek-jelenet; álomjelenet, koituszvágy

c)  Családi viselkedésminták és ezek egyéni követése: Gustav Aschenbach hivatalnok- és kato-
natiszt-családból származván alapvetően szabálykövető, a normákhoz igazodó viselkedés-
mintákat kapott, azt tanulta meg, hogy az erkölcsi parancsokat önmagát nem kímélve kell 
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érvényre juttatni. Édesanyjától művészi, főleg zenei hajlamokat örökölve a fenti, a felettes én 
uralma alatt álló világszemléletet mint művész valósította meg. Művein példás szorgalommal 
és következetességgel munkálkodott, célja az volt, hogy általános etikai normákat hirdetve 
tisztes hírnévre tegyen szert – melynek ironikus csúcspontját el is érte azáltal, hogy még 
életében tananyaggá vált.

  Az elfojtás természete és megbetegítő erejének tünetei: ötvenéves elmúlván, azaz az öre-
gedés küszöbén egyfajta depresszív állapotba került: a mind ez idáig elfojtott érzelmi szféra 
erőszakos visszaszorítása az élet- és alkotó energiák kimerülésével adott jelet magáról. Az 
életösztön menekülésre, utazásra, pihenésre sarkallja az írót, de mindez valószínűleg a ha-
lálvágy álcája csak: Aschenbach tudattalanja sejti, hogy a túlfeszítésbe a lélek beleroppant, 
most már tulajdonképpen csak arra vágyik, hogy totálisan felbomolhasson (mivel Aschen-
bach soha nem nézett szembe elfojtásaival, nem próbálta meg az elfojtott ösztöntartalmakat 
integrálni személyes létébe, ezért ha feloldódnak a gátlások, valójában nincs más útja, mint a 
halál). Az elfojtott tudattartalom egy homoerotikus szenvedély fellobbanásában jelenik meg: 
Gustav Aschenbach soha nem nézett még szembe szerelmi alkatával, hiszen egész életében 
menekült ez elől a túlfeszített munka révén. Az, hogy különös örömét lelte abban, hogy 
írói alkatát egy Szent Sebestyén-metaforával jelenítették meg, egyfajta kulturális elszólásnak 
is tekinthető: a mindig feltűnő szépségű ifjúnak ábrázolt Szent Sebestyén mártíriumát úgy 
szokták ábrázolni, hogy társai halálra nyilazzák – ez a kép úgy is magyarázható, mint a rá 
irányuló homoerotikus vágy pusztításba való átfordítása. G. A. is, homoszexualitásának fel-
ismerését-megélését megtiltva magának, tulajdonképpen önmagát kínozta 50 évig folytatott 
aszkézisével.

  Az elfojtott visszatérésének leírása: Tadzió iránti szerelme gyakorlatilag teljesen testi jellegű, 
Aschenbach menekül az elől, hogy a fiú szoborszerű szépségének szemlélésén-kukkolásán 
túl bármilyen kontaktusba kerüljön vele. A fiú a korai kamaszkor nemi identitásharcai köze-
pette tudattalan flörtölésekkel szítja a kettejük közötti titkos szenvedélyt. Aschenbach görö-
gös monológjai, esszéírása tétova szublimációs kísérletek, valójában inkább még mindig me-
nekülések a vágya a valós természetével való szembesülés elől (pl. az esszéírás szüneteiben 
úgy érzi magát, mintha titkos aktusok után lenne).

  Az elfojtott ösztöntartalom átvilágítása és az áttörés végkifejlete: álma, amely egy phallosz-
bálvány körül lefolyó promiszkuus szertartásba viszi, melyet Tadzió nevének üvöltése kísér, 
nyilvánvalóvá teszi számára szenvedélye mibenlétét, melyre soha be nem teljesíthetően só-
várog. Az elfojtott visszatérése után immár gátlástalanul átengedi magát a halálvágynak: ha 
soha nem lehet az övé Tadziú, akkor se ő, se a fiú ne maradjanak életben. Aschenbach tuda-
tosan teszi ki önmagát és a fiút a Velencében pusztító kolera életveszélyének. Pontosan tud-
ja, hogy a fertőzés romlott élelmiszer útján is terjed, de „megfeledkezve” erről, túlérett epret 
eszik – „véletlenül” – Tadzió egyik mániás követése közben. Halálakor már azt vizionálja (?), 
hogy szerelme maga után hívja a vágy tengerének messziségébe.  

  Vagyis: belehalt ugyan abba, hogy későn szembesült önmagával, de úgy halt meg, hogy ön-
maga és a művészet értelmezésének újabb dimenziói tárultak fel előtte.
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4. lépés: 4. feladat

27. oldal

35 PERC

T/4.

3. lépés: 3. feladat

27. oldal

3+3 PERC

T/3.

Taná r i  in s t rukc iók

Az előző óra csoportbeosztásának és betűjelének megfelelően adjuk meg a hívószavakat a cso-• 
portoknak (az osztály létszámától függően nyilvánvalóan több azonos betűjelű csoportunk lesz). 
Kérjük meg a diákokat, hogy most a szöveg kontextusában asszociáljanak!
A feladatot csoportmunkában oldják meg a diákok: három nagy ív papír van mindegyik csoport • 
munkaasztalán, mindegyiken dolgozik egy csoport. 
Három perc után mindegyik csoport megnézi egy-egy, a másik két betűjelhez tartozó csoport • 
ábráját, és hozzáfűzhet kiegészítést, rákérdezhet számára nem érthető asszociációkra.

K ieme l t  ké s z s égek ,  kép e s s égek:  kreatív fantázia, empátia, szövegértés imaginázálása

Cé lc s opor t  –  d i f fe renc iá lá s:  az egész osztály

Munka fomák:  csoport

Móds ze rek ,  e l j á rá s ok:  pókhálóábra, vándorló csoportok

E s zközök:  minden munkaasztalra egy-egy ív csomagolópapír

3. Készítsetek pókhálóábrát csoportonként a következő hívószavak kapcsán, a novella kontex-
tusában!

A) tenger

B) szerelem

C) zene

Tanár i  in s t rukc iók 

A tanári kalauzok és ismeretközlő szövegek segítségével elvégzendő szövegértési és -értelmezési • 
feladatok legfőbb célja, hogy a diákok számára eleven befogadói tapasztalattá váljon a szöveg 
gazdag kulturális beágyazottsága és értelmezési horizontjainak gazdagsága. Mivel rövid olvasás 
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után valószínűleg azonnal adaptálni is tudják majd ismereteiket, így élményszerűvé, szellemileg 
izgalmassá válhat a szöveg értelmezési lehetőségeinek sokszínűsége. 
Fontos, hogy a megfelelő források a tanulók rendelkezésére álljanak (operakalauz vagy megfelelő • 
internetes forrás). A csoportmunka 20 perce alatt esetleg nem túl nagy hangerővel szólhat Wag-
ner Tristan és Isoldája – ennek a zenének akkora az érzéki megjelenítőereje, hogy fokozhatja a 
diákok beleélő-képességét.
Az előző órán kialakult csoportok dolgoznak tovább a megfelelő csoportjelű feladatsorral.• 
Kb. 20 perces munka után egy-egy A), B) és C) csoport 5-5 perces összefoglalót tart a munkájá-• 
ról: az összefogottság érdekében jó, ha minden csoport kiválasztja a legjobb, legkoncentráltabb  
előadót, aki a csoportmunka legfontosabb elemeit összesűríti. Egy másik csoporttag pedig a pre-
zentáció közben tömör vázlatot ír a táblára. 
A 2. és 4. lépés csoportmunkáit összesítve végül az alábbi témakörökben lesz hand-out a diákok • 
kezében (a 6., házi feladat elkészítését követően):
a) szerkezeti felépítés (narratív és zenei),
b) kulturális utalásháló,
c) mélylélektani értelmezés.

K ieme l t  ké s z s égek ,  kép e s s égek:  források kritikus és kreatív használata, megadott szem-
pontok alapján szövegértési és interpretációs munka, empátia, koncentráció, a prezentáció során 
kooperáció, a leglényegesebb tudásanyag kiválasztása és átadása

Cé lc s opor t  –  d i f fe renc iá lá s:  lásd az előző óránál!

Munka fomák:  csoportmunka, frontális közzététel 

Móds ze rek ,  e l j á rá s ok:  mozaik, tanári kalauz, közzététel  

E s zközök:  internet-hozzáférés vagy ennek hiányában operakalauz

4. A novella értelmezése megadott szempontok alapján II.

A) Motívumok – a zene szerepe
 
a) Olvassátok el az alábbi ismeretközlő szöveget!

Thomas Mann (és kortársai) számára meghatározó élmény volt Richard Wagner (1813–1883) zené-
jének megismerése. Wagner általában mitikus kontextusú operáiban a zenei anyag összefüggéseit 
nem a recitativók (a cselekményt énekbeszédben előrevivő, rövid betétek) és áriák váltakozása te-
remti meg, az ő végtelen dallamainak értelmezését bizonyos érzéskomplexumokhoz, karakterekhez 
kapcsolódó zenei vezérmotívumok (Leitmotiv) visszatérései, variálódásai adják meg. Mann egész 
életművében törekedett arra, hogy a vezérmotívum-hálóban való gondolkodást irodalmi szövegben 
megvalósítsa. 

b) Keressetek legalább három szöveghelyet, ahol vagy konkrét utalás történik a zenére, vagy valami-
lyen akusztikus élményre nagy hangsúly helyeződik!

c) Adjatok meg három-három, szerintetek fontos szöveghelyet az elbeszélésből, ahol az alábbi ve-
zérmotívumok megjelennek! 

 Fűzzetek a motívumok jelentésgazdagodásához, „fejlődéséhez” rövid magyarázatot! Egy-egy 
szövegrészt többször is felhasználhattok, hiszen több vezérmotívum is összefonódhat egy gondo-
lati egységben.
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VEzÉRMOTÍVuM szöveghelyek magyarázaT

HAlálFEj

NAPFéNY

tENgEr

d) A történet helyszíne milyen szövegen belüli és kívüli összefüggésekkel erősíti meg a mű zenei 
ihletettségét?

 
B) Wagner és Nietzsche

a) Nézzetek utána Wagner Trisztán és Izolda című operája meséjének és Wagner velencei vonatko-
zásainak!

 Hogyan hozható mindez összefüggésbe a szöveggel? 
 Munkátok mottójául álljon itt egy idézet a Halál Velencében előtt kilenc évvel megírt Tonio Kröger 

(1903) című novellából: 
 „Vegye csak a legtipikusabb és épp azért leghatalmasabb művésznek legcsodálatosabb alkotását, 

vegyen egy olyan beteges és mélyen szép értelmű művet, mint a Trisztán és Izolda.”

b) Olvassátok el az ismeretközlő szöveget!

A századforduló szellemi életére, így Thomas Mannra is alapvető és meghatározó hatást gyakorolt 
Friedrich nietzsche (1844–1900) német filozófus munkássága. Az ő szépirodalmi és filozófiai gon-
dolkozás határán megfogalmazódó életműve az európai kultúra radikális kritikája. 

Nietzsche szerint az európai gondolkodás története alapvetően metafizikus jellegű, vagyis a létet 
felosztja egy látható, érzékszerveinkkel megtapasztalható világra (phüszisz) és egy ezen túlira (a túl 
szó ógörögül: meta;  metaphüszisz). A valóságos lét igazságát és értékét az érzékszervek becsapha-
tósága miatt a metaphüszisznek tulajdonítja ez az alapvetően szókratészi–platóni hagyomány, mely 
a metafizikai értékek földi megérthetőségét az erény és az értelem működtetéséhez köti. Nietzsche 
szerint e gondolkodási rendszer egyik legtávolabbra elcsapongó variációja a biblikus gondolkodás, 
mely az ő értelmezésében az igazi életet a halálon túlra helyezi. Nietzsche tehát azt állítja, hogy az 
európai kultúra alapjában véve halálba csábítja az embereket, mert az erényes élet jutalmaképpen 
a halálon túl ígéri meg a lét valódi értékének metafizikai ismeretét és élvezetét. Az európai kultúra 
halálos betegsége szerinte tehát logikai–fogalmi–etikai jellegében rejlik.

Nietzsche ezzel szemben azt állítja, hogy az archaikus görögség egészen más világképpel rendel-
kezett. Ők tudták, hogy a létnek kizárólag esztétikai, vagyis az érzéki megjelenésben megmutatkozó 
értelme van: a lét öröktől meglévő vitális ősereje örökké meg akar nyilvánulni, és a lét minden jelen-
sége ezen ős-egy tulajdonképpen művészi alkotásának tekinthető. 
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A lét örök, önelvű, vitális-biologikus őserejét nevezi Nietzsche metaforikusan Dionüszosznak. 
Dionüszosz maga a túláradó életerő, és szenved e létbőségtől, de szenvedésének nincs megváltása, 
hiszen nincs nála hatalmasabb és felette álló létező, amely ezt megadhatná. Így Dionüszosz csak 
egy-egy pillanatra váltódhat meg, mégpedig valamilyen alkotás pillanatára, ennek köszönhető a világ 
minden jelensége, maga az emberi lét is. Csakhogy amint megalkot valamit Dionüszosz, az hatá-
rolttá és megformálttá válik, vagyis azonnal ellenkező természetűvé alkotójához képest, aki maga 
a végtelen, azaz határtalan és formátlan túláradás. Így Dionüszosz mintegy magában hordozza az 
önmagával ellentétes őselvet, a principium individuationis-t, vagyis az egyediség őselvét, Apollónt.  
Ő a határoltság, megformáltság, arányosság, érthetőség és világosság elve, aki ugyanakkor tehát nem 
más, mint Dionüszosz egyik álarca. Az ős-egy szembesülvén az egyediséggel, azaz a vele ellenkező 
természetűvel, önmagát kinyilvánítva magába temeti-olvasztja őt, ezzel feloldja egyedi formáját, és 
megint tovább nő túláradó életereje, ettől még jobban szenved, tehát megint alkotnia kell, és alkotá-
sát megint magába temetnie... Így működik a lét örök körforgása. Ennek belátását tekinti Nietzsche 
az archaikus görögség tragikus tudásának, és e világkép szerinte legtisztább formában a görög tragé-
diákban jelenik meg, amelyek a tragikus hős bukásán túl magának a létnek az elpusztíthatatlanságát 
mutatják fel mint szentséget.

Nietzsche szerint az európai kultúra azon az úton jár, hogy belássa a szókratészi és biblikus világ-
kép hazug mivoltát, és Dionüszosz visszatérhessen. E visszatérés egyik nagy előkészítőjének tekinti a 
fenti világképét először kifejtő ifjúkori művében, A tragédia születésében Richard Wagnert, különös 
tekintettel a trisztán és izolda című operájára, mely szerinte Dionüszosz örök nemzővágyának nagy-
szerű zenei megjelenítése.

Nietzsche felfogása szerint tehát egy forrásból két ellentétes alkatú művészet születhet: az apollóni és 
a dionüszoszi. Előbbihez sorolja elsődlegesen a szóművészeteket és a képzőművészeteket, utóbbihoz 
kiemelten a zenét és a táncot. 
Értelmezzétek Aschenbach művészetfelfogását és annak megváltozását az apollóni és a dionüszoszi 
összefüggésében!

c) A fentiek összefüggésében miért tekinthetjük az álomjelenetet a novella csúcspontjának? (Vála-
szotokat kezdjétek a novella expozíciójában olvasható dionüszosz-anticipációval, azaz elővétele-
zéssel!) 

d) A fentiek összefüggésében hogyan értelmezitek a tengert mint a novella egyik óriásmetaforáját? 
 Válaszotokat az alábbi két szövegrészlet összevetése alapján fogalmazzátok meg! 

„Mély gyökerei voltak a tenger iránti szerelmének: nyugalomvágya a nehezen dolgozó művésznek, ki 
a jelenségek követelő sokrétűsége elől az egyszerűnek, a rengetegnek keblén óhajt elrejtőzni; tiltott, 
föladatával merőben ellenkező és épp azért kísértő vonzódása a tagolatlanhoz, a mértéktelenhez, az 
örökkévalóhoz, a Semmihez.” 

„A víz szélén lehajtott fővel megállott; lába hegyével alakokat rajzolt a nedves homokba, aztán a 
sekélyesbe ment, amely, ahol a legmélyebb volt, sem ért a térdéig, lassan lépkedve gázolt át rajta, el 
a fövénypartig. Ott a messzeségbe néző arccal állt egy pillanatig, aztán a hosszú és keskeny csupasz 
földcsíkon lassan befelé mendegélt. Közte és a szárazföld közt a széles tócsa; roppantul különvált 
és senkihez sem tartozó jelenség volt, amint, büszke szeszélyből elszakadva társaitól, röpködő hajjal 
járkált ott kinn a tengerben, a szélben, a határtalan külvilág küszöbén. Ismét megállott, hogy széj-
jeltekintsen. És hirtelen mint egy emlék, egy sugallat hatása alatt, kezét csípőre téve, féltesttel szép 
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ívben hátrafordult és a válla fölött a partra nézett. Az író ott ült és bámult, mint valamikor, amidőn 
arról a küszöbről röppent szemébe ez az alkonyszürke tekintet. Feje a szék támláján lassan követte 
az ott künn lépkedőnek mozgását: most fölbillent, mintegy a pillantás elé, a mellére esett, úgyhogy 
szemei alulról néztek föl, amitől arcán petyhüdt, magába mélyedt, szunyókáló kifejezés jelent meg. 
Neki pedig úgy rémlett, hogy a halvány, bűbájos pszichagógus ott künn rámosolyog, feléje int; mintha 
csípőjéről elvett kézzel kifelé mutatna, kilibegne az ígéretes végtelenségbe. És, mint már annyiszor, 
fölállott, hogy nyomon kövesse.

Percek múltak el, mikor végre segítségére siettek. Oldalt csúszott le a székből. A szobájába vitték. 
És még ugyanaznap kegyeletes megdöbbenéssel vette hírül a világ, hogy meghalt.” 

C) Mélylélektani értelmezés

a) Halálmetaforák, járvány, gesztusok, gátlások – e hívószavak mentén kövessétek vázlatosan végig 
a szövegben Aschenbach halála jellegének és módjának anticipációit (elővételezéseit) a műben! 
(utaljatok szöveghelyekre, de ezeket pontosan megadni nem szükséges!)

HÍVóSzAVAK ANTICIPÁCIóK

HAlálmEtAFOráK

járváNY

gEsztusOK

gátlásOK

(mEglétE és/vAgY 

FElbOmlásA)

b) Milyen módokon sejteti a szöveg Aschenbach szeretkezésvágyát Tadzióval és az ehhez kapcsoló-
dó félelmeit? (Különösen figyeljetek a mozdulatok, fantáziaképek, önkéntelen szavak megjelení-
téseire!) 

c) Értelmezzétek az elfojtott ösztöntartalmakat kinyilvánító álmot az individuális és a kollektív tudat-
talan szempontjából a megadott szempontok segítségével!

(1) „freudi értelmezés” (lehetséges szempontok: szexuális jelképek, szexuális perverziókra való uta-
lások, mozdulatok, hanghatások, magatartásformák, individualitás és animalitás)

(2) „jungi értelmezés” (lehetséges szempontok: kulturális időszakok, állapotok megjelenítése, isten-
ség-utalások, attribútumok)

lEHEtségEs mEgOldásOK
A)
b)  „Hogy nőtt, nőtt, körülötte a csend! Más hang nem hallatszott, csak a lapát csapkodása, a 

hullámok szelíd verése a bárka orra körül, amely feketén, mereven, csúcsán alabárdszerű 
verettel ringott a vízen és még valami szó, suttogás – a gondolás dörmögése, aki a foga közt 
beszélt magában, ki-kibökve egy-egy hangot, mintegy dolgozó karjainak nyomása alatt.” 
(91. old.)
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  „Tadzio fürdött. ... de úgy látszott, már aggódnak érte, mert női hangok hívogatták a sátrak 
felől, szájról szájra adták ezt a nevet, amely szinte jelszó gyanánt visszhangzott a parton, s 
lágy mássalhangzóival és végső elnyújtott ú-jával édesen és egyben szilajon csendült: Tadziú! 
Tadziú!” (101. old.)

  „Aschenbach egy szót se értett abból, amit mondott, talán a világ legközönségesebb dolga 
volt, ami az ő fülében elmosódott harmónia. Így magasztosult zenévé a fiú szavának idegen-
sége, büszke napfény szórta pazar fényét reá és a tenger fenséges mélysége adott keretet és 
hátteret alakjának.” (110. old.)

c)

„LEITMOTIV” szöveghelyek magyarázaT

HAlálFEj

„Középmagas, sovány, borotvált és föl-
tűnően pisze orrú férfi volt... Ahogy 
fölszegett fővel, szúrósan fürkészve a 
messziségbe nézett, a laza sportingből 
soványan kimeredő nyakán keményen 
és csupaszon szökött elő az ádámcsut-
ka és vörös pillákkal árnyalt, seszínű 
szemeit, eléggé furcsa ellentétben kur-
ta, fölcsapott orrával, két függőleges, 
energikus barázda választotta el. ...akár 
a lenyugvó nap káprázatában torzult el 
az arca, akár állandó fiziognómiai elvál-
tozás esete forgott fenn: ajkai, mintha 
nem volnának elég hosszúak, teljesen 
hátrahúzódtak, úgyhogy hosszú fehér 
fogai ínyig csupaszon vicsorítottak elő.” 
(75. old.)

Mindhárom halálfejfigurában közös 
motívumok: világos (szőke vagy vörös) 
hajszín, pisze orr (mintha nem is len-
ne, hangsúlyozva a halálfejszerűséget), 
vicsorgás vagy vigyorgás, tehát kivilla-
nó fogsor, és valamiféle fenyegető erő 
(kidagadó erek, szigorú, kettős barázda 
a szemöldökök között). A cselekmény 
előrehaladása folyamán Aschenbach 
egyre mélyebb kontaktusba kerül ve-
lük: az elsőt mintegy szoborszerűen 
látja messziről, a gondolással rövid, 
eredménytelen szóváltásba kevere-
dik, a gitárossal hosszabb beszélgetést 
folytat. Mindegyik esetben a halálfi-
gurák sajátos fölényben vannak vele 
szemben: az első mintegy talapzatról 
magasodik eléje, a gondolás is a szó 
szoros értelmében felette áll, és oda vi-
szi, ahová ő látja jónak, a gitáros szinte 
gúnyt űz abból, hogy ő csak az „ura-
ságok” szórakoztatója, hiszen alázatos-
kodva becsapja Aschenbachot, és utá-
na mintegy haláltáncszerűen kikacagja 
az egész halálraítélt úri társaságot – As-
chenbach komolysága azt jelzi, hogy 
ezt pontosan érzi. A halálfejfigurák 
mintegy annak az útnak stációit mutat-
ják be, amelyen az író a saját (szerelmi) 
halála felé halad.

„[A gondolás] Visszatetsző, sőt brutá-
lis arcú férfi volt... Arcformája, szőke, 
kunkorodó bajsza a kurtán fölcsapott 
orra alatt egyáltalán nem vallott olasz 
származásra. Jóllehet gyönge testalka-
ta nem látszott foglalkozására kiválóan 
akalmasnak, nagy energiával kezelte az 
evezőt, minden csapásnál egész testé-
vel nekidőlt. Néhányszor az erőlködés-
től visszahúzta az ajkát és kimutatta 
fehér fogazatát.” (91. old.)

„A vékonypénzű, sovány, kiaszottké-
pű legény társaitól külön, betyárosan 
hetyke tartásban állt a kavicson, silány 
posztónyakravalója mögül kibuggyant 
vörös hajának egy csomója... a nagy 
erőlködéstől homlokán kidagadtak az 
erek.... Sportingének puha gallérja mö-
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HAlálFEj

gül, amelyet különben városias ruhájá 
hoz viselt, kimeredt sovány nyaka a 
föltünően nagy, csupasz hatású ádám-
csutkával. Tömpeorrú, sápadt, bajusz-
talan arcából bajosan lehetett a korára 
következtetni, sűrű barázdákban szán-
totta föl az a sok fintor és a fajtalanság, 
és mozgékony szájának vigyorgásától 
furcsán ütött el a kettős ránc, amely 
dacosan, fennhéjázóan, szinte vadul 
húzódott vöröses szemöldökei között.” 
(124. old.)

NAPFéNY

„...akár a lenyugvó nap káprázatában 
torzult el az arca, akár állandó fiziog-
nómiai elváltozás esete forgott fenn: aj-
kai, mintha nem volnának elég hosszú-
ak, teljesen hátrahúzódtak, úgyhogy 
hosszú fehér fogai ínyig csupaszon vi-
csorítottak elő.” (75. old.)

A Napra vonatkozó leírások szoros 
összefüggésben állnak Aschenbach 
érzelmi állapotával, tulajdonképpen 
tekinthetők ezek projekcióinak is. Az 
első részletben a lenyugvó Nap fénye a  
fizikai és alkotói energiák kimerülésé-
vel küszködő író depresszív, halál felé 
hanyatló lelkiállapota érzékeltetésének 
is tekinthető, a második részlet ekszta-
tikus hangvételű Héliosz-himnusza a 
Tadzió-élmény elfogadását, üdvözlését 
követi, míg a sajátos, prózai eposzrész-
let-parafrázisnak tekinthető, mitológiai 
utalásokban túlburjánzó szövegrész-
let a szerelem archaikus-új kozmoszt 
teremtő hatalmának himnuszaként is 
olvasható.

„Most már nap nap után tüzet ontva 
robbant az égre négyfogatú szekéren 
az izzóhomlokú isten, meztelen állt s a 
dühöngő szélben lánghaja röpködött.” 
(109. old.)

„Az álom kerülte, a csodás és egyfor-
ma nappalokat boldog izgalommal tel-
jes, rövid éjszakák váltogatták. Pedig 
korán aludni tért, mert kilenc óra tájt, 
amikor Tadzio eltűnt a láthatárról, rá-
nézve vége volt a napnak. de pitymal-
latkor enyhén végigfutó ijedtség rázta 
föl, szívé emlékezett kalandjára, nem 
volt tovább maradása a vánkosok közt, 
fölkelt és könnyen beburkolózva a haj-
nal borzongató hidege ellen, a nyitott 
ablakhoz ült, hogy bevárja a napkeltét. 
A csodálatos színjáték áhítatot öntött 
álomban megtisztult lelkébe. A föld, az 
ég, a tenger még kísértetiesen sápadt 
üvegfényben derengett: az űrben még 
egy halódó csillag úszott. de jött egy 
lehelet, szárnyaló üzenet megközelít-
hetetlen hajlékokból, hol Éósz fölkelt 
férje mellől; és beállt az ég és a tenger 
legtávolibb síkjain az édes pirulat, első
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NAPFéNY

jele a teremtés fogantatásának. Jött 
az istennő, a legényszöktető, Kleitosz, 
Kephalosz elrablója; aki dacolva az 
egész irigy Olümposszal, élvezte a szép 
órión szerelmét. Rózsaeső eredt meg 
ott a világ peremén. Kimondhatatlanul 
bűbájos, tündöklő virágzápor; szolgá-
latkész amorettek: gyermeteg felhők 
libegtek rózsás, illatos kékségben, a 
fátyolos ég patyolatában, bíbor ömlött 
a tengerre, amely mintha rezgőn áram-
lott volna előre, aranydárdák lövelltek 
alúlról föl az égi tetőre, a ragyogásból 
vészes lobogás lett, hangtalan, isteni, 
pusztító erővel hömpölygött föl a tűz, 
a csapkodó láng és kapáló patákkal 
szöktek az égre a testvéristen szent pa-
ripái. Az isteni pompa körülragyogta a 
magános virrasztót; lehunyta a szemét 
és pilláit a dicsfény csókjában fürösz-
tötte. Hajdani érzések, szívének korai, 
drága gerjedelmei életének kemény 
robotjában holtra váltak, most vissza-
térve oly furcsán másfélék – zavart, 
elámult mosollyal ismert rájuk. Me-
rengett, álmodott, ajkai lassan jártak 
egy névre és egyre mosolygó, fölfelé 
fordított orcával, ölében összekulcsolt 
kézzel, még egyszer elszunnyadt a kar-
székben.” (115. old.)

tENgEr

„Köpenyébe burkolózva, ölében köny - 
v et tartva pihent utasunk, s az órák mú-
lása föl sem tűnt neki. Az eső elállott, 
a vászonyponyvát levették. A szemha-
tár töretlen volt. Az ég bús kupolája 
alatt körös-körül nyújtózott el a sivatag 
tenger óriási korongja. de az üres, ta-
golatlan térben időérzékünk is elvész 
és a mérhetetlenségben andalgunk. 
Árnyszerű furcsa alakok, a pípes agg, a 
hajóbeli kecskeszakállas tétova mozgás-
sal, zavaros álombeszéddel keringtek a 
pihenő Aschenbach agyában, amíg el 
nem bóbiskolt.” (87. old.)

A tenger adja meg az egész „szerelem 
és halál” történet hátterét, közegét, 
díszletét. Az első szövegrészlet azt 
mutatja be, hogy a végtelenség és ta-
golatlanság őseleme miként emeli át 
Aschenbachot egy másik közegbe, ha 
tetszik, a mítosz időtlenségének kö-
zegébe. A tenger emeli Tadzió alakját 
mitikussá, mintegy belőle születik meg 
mint a szerelem istensége, és a kolerá-
tól, valamint a számára túl nem élhető 
elválás fájdalmától haldokló felé tett 
gesztusa, ami talán már csak Aschen-
bach víziója, mintegy a vágy végtelen-
ségét jelképező őselembe invitálja az 
írót.
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tENgEr

„Tadzio fürdött. Aschenbach, miután 
elvesztette szem elől, messze kint a 
tengeren fedezte föl fejét és karját, 
amellyel evezés közt föl-fölcsapott; 
mert a tenger nagy távolságig sima volt. 
de úgy látszott, már aggódtak érte, 
mert női hangok hívogatták a sátrak 
felől; szájról szájra adták ezt a nevet, 
amely szinte jelszó gyanánt visszhang-
zott a parton, s lágy mássalhangzóival 
és végső elnyújtott ú-jával édesen és 
egyben szilajon csendült: Tadziú! Ta-
dziú! Visszafordult, hátraszegett fővel 
iramodott a víznek, lábaival habzóra 
pocskolva az ellenszegülő hullámokat; 
és hogy az üde alak szökellve szállt ki 
az elemből, a kamaszkor szűzi nyerse-
ségében, csuromvíz fürtökkel, mintha 
egy szép, szelíd isten támadna az ég 
és tenger mélységeiből: ez a látvány 
mítoszi ábrándokba ringatott, mint 
ősidőkből költők híradása a formák 
kezdetéről, az istenek születéséről. As-
chenbach behunyt szemmel figyelte 
ezt a lelke mélyén zendülő éneket és 
ismét arra gondolt, mily jó itt és hogy 
maradni fog.” (101. old.)

„A víz szélén lehajtott fővel megállott; 
lába hegyével alakokat rajzolt a nedves 
homokba, aztán a sekélyesbe ment, 
amely, ahol a legmélyebb.volt, sem ért 
a térdéig, lassan lépkedve gázolt át raj-
ta, el a fövénypartig. Ott a messzeség-
be néző arccal állt egy pillanatig, aztán 
a hosszú és keskeny csupasz földcsíkon 
lassan befelé mendegélt. Közte és a 
szárazföld közt a széles tócsa; roppan-
tul különvált és senkihez sem tartozó 
jelenség volt, amint, büszke szeszély-
ből elszakadva társaitól, röpködő hajjal 
járkált ott kinn a tengerben, a szélben, 
a határtalan külvilág küszöbén. Ismét 
megállott, hogy széjjeltekintsen. És hir-
telen mint egy emlék, egy sugallat ha-
tása alatt, kezét csípőre téve, féltesttel 
szép ívben hátrafordult és a válla fölött
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tENgEr

a partra nézett. Az író ott ült és bámult, 
mint valamikor, amidőn arról a küszöb-
ről röppent szemébe ez az alkony-
szürke tekintet. Feje a szék támláján 
lassan követte az ott künn lépkedőnek 
mozgását: most fölbillent, mintegy a 
pillantás elé, a mellére esett, úgyhogy 
szemei alulról néztek föl, amitől arcán 
petyhüdt, magába mélyedt, szunyó-
káló kifejezés jelent meg. Neki pedig 
úgy rémlett, hogy a halvány, bűbájos 
pszichagógus ott künn rámosolyog, fe-
léje int; mintha csípőjéről elvett kézzel 
kifelé mutatna, kilibegne az ígéretes 
végtelenségbe. És, mint már annyiszor, 
fölállott, hogy nyomon kövesse.
Percek múltak el, mikor végre segítségé-
re siettek. Oldalt csúszott le a székből. 
A szobájába vitték. És még ugyanaznap 
kegyeletes megdöbbenéssel vette hírül 
a világ, hogy meghalt.” (136. old.)

d)  A helyszín, Velence az álarcos alakoskodás és felfokozott művésziség közege, maga a város, 
mint Olaszország egésze, a klasszikus operakultúra hazája, azé a műfajé, amely a szélsőséges 
érzelmek drámáját zenévé formálja.  

B)
a)  A Wagner-operában is a szerelmi szenvedély és egy etikai világrend kerül tragikus, azaz meg-

oldhatatlan konfliktusba, hiszen Trisztánt lovagi, Izoldát pedig házassági esküje fűzi Marke 
királyhoz. 

  Esetükben is legyőzhetetlen a szenvedély, hiszen egyfajta külső, mitikus-mágikus erőként tör 
rájuk: az operában a szerelmi bájital ereje bizonyul legyőzhetetlen, transzcendens erőnek, a 
novellában Tadzió megmagyarázhatatlan, mitikus szépsége. 

  Mindkét szerelem ébredése, kibontakozása és tragikus végének helyszíne a mintegy a vágy 
végtelenségét és transzcendens mivoltát metaforizáló tenger. Mindkét szerelmi történetben 
az erotikus eksztázison van a hangsúly, de míg a novellában mindez indirekt módon történik 
(nézés, alkotás, követés, belső monológok), addig az opera hősei Aschenbachhal szemben 
beteljesítik vágyukat: az opera második felvonása szinte teljes egészében egy szeretkezés 
megjelenítése, és a zenei feszültség–oldódás dinamikája is végeérhetetlenül ezt a mozgás-
formát variálja. Aschenbach csak álmában és fantáziáiban merészkedik el az aktusig, Izolda 
szerelmi halála viszont mintegy a végtelenbe tágítja a kéjt (utolsó szavai az operában: unn-
bewusste Lust – tudattalan kéj). Ezt az összefüggést figyelembe véve viszont, a novella vége, 
vagyis amikor Tadzió elindul a tengerbe, és mintegy maga után hívja Aschenbachot, felfog-
ható az opera „szerelmi halál”-motívuma variánsának: mintha a tenger végtelenje a halálban 
végre beteljesedő és végtelenné váló szerelemi egyesülést mutatná be.  

  Az egyik legfontosabb párhuzamnak az tekinthető, hogy mindkét szerelem végzetesen el-
jegyzett a halállal: Trisztán meggyógyulhatna sebéből Izolda varázsereje révén, Marke király 
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pedig lemondott Izoldáról, tehát a tengeri szigeten elvileg egyfajta szerelmi ellenvilágban 
Trisztán és Izolda boldogan élhetnének, míg meg nem halnának, de Trisztán elparancsolja 
maga mellől barátját, és letépi magáról a kötést, hogy mire Izolda megérkezik, ő már elvé-
rezzen. Vagyis Trisztán és Izolda szerelmének természete nem tűri az életszerűséget, a kéj 
a csúcsponton végtelenítve csak a halál/a halál által megnyíló örökkévalóság dimenziójában 
tartható. A novellában Aschenbach öregedése és elfojtásai miatti kimerülése, Tadzió pedig 
alkati betegséget sejtető szépsége révén mintegy eleve el vannak jegyezve a halállal, továbbá 
a görög pederasztia az adott társadalomban való vállalhatatlansága és e szerelemnek a gö-
rögös felfogással is ellenkező, szinte kizárólagosan erotikus mivolta miatt is a halál szférájába 
utalt ez a szenvedély.

  „1858 szeptemberében Wagner is Velencébe utazott, hogy a Trisztán és Izoldát befejezze. 
Itt készült el az opera második felvonásának befejezése, melyben Trisztán szerelmük betelje-
sedése után a halálos sebet kapja. Wagner életének utolsó állomása is Velence volt, negyed-
századdal később, 1883. február 13-án itt érte utol a halál.” 

b)  Egyértelműen a metafizikai tradíció képviselője, és ebből fakadóan apollóni művész. Mí-
vesen megformált, mindig rendkívül határozott etikai üzenetet hordozó műveiben mindin-
kább az átlátható megformáltság és érthetőség apollóni elvei kerülnek előtérbe. Tadzióval 
való találkozása mintegy megnyitja előtte a lét dionüszoszi szféráját, a tragikus görög tudás 
birodalmát. Ennek jeleképpen sűrűsödnek a műben a mitológiai utalások és a Platón-paraf-
rázisok, amelyek egyben még a metafizikai világkép harcát is érzékeltetik a dionüszoszi el-
ragadtatottsággal szemben. Ahogy mindinkább magával ragadja őt dionüszosz, úgy oldódik 
szét személyisége, már nem tud formálni, alkotni, elveszti etikai gátlásait, végül dionüszosz 
mintegy magával ragadja, azaz meghal.

c)  A mű elején a dzsungel- és tigris-utalás anticipálja az idegen (talán indiai vagy kis-ázsiai ere-
detű, gyakran tigrisfogaton érkező) istent, akinek orgiájára álmodja magát Aschenbach. A fel-
oldódás és individuális megsemmisülés istenségének szertartásán a promiszkuitás mindezek 
szertartásszerű megvalósulása, és az arctalanná váló kéj üvöltésében Tadzió neve egyfajta 
állati üvöltéssé válik, hiszen Aschenbach kéjfantáziájában már mindenki ő, azaz már senki 
sincs mint személy, csak mint a kéj megnyilvánulásának közege: maga dionüszosz tombol 
mindenkiben. 

d)  A tenger egyfajta dionüszosz-óriásmetaforává válik: maga az időtlenség, tagolatlanság, vég-
telenség, a minden és a semmi, az az őselem, amelyben az individualitás csak megsemmi-
sülten feloldódni tud.

C)
a)

HÍVóSzAVAK ANTICIPÁCIóK

HAlálmEtAFOráK A művet végigkísérik az antik és középkori attribútumokat felvonultató 
halálmetaforák: 
–  a temetőben megpillantott vagy csak vizionált, szoborszerűen megjele-

nő alak a bot és a kalap révén Hermészt, a lelkeket az alvilágba kísérő 
istenséget is idézheti, de a hosszú bot lehet dionüszosz thürszoszára 
való utalás is;

– a gondolás mocskossága az Alvilág révészét, Kharónt idézi; 
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HAlálmEtAFOráK –  mindegyikük halálfejszerűsége már a középkori tradicionális halálábrá-
zolásokra emlékeztet, különösen a gitáros, aki sajátos, gúnyos haláltán-
cot jár;

–  ugyancsak a középkori halálmetaforák közé tartozik a homokóra is, ez 
a haláltánc után vizionálódik Aschenbach előtt (a szülei házában volt, 
mintha a felettes én jelezné, hogy kezd lejárni az az idő, amely alatt 
megszegheti a felettes én játékszabályait).

járváNY –  Az utazást bevezető vízió a dzsungellel és a tigrissel nem csupán dio-
nüszoszt idézi fel, hanem az általa Aschenbachnak hozott halál módját 
is: Aschenbachot az indiai kolera fogja elvinni.

–  Amikor Aschenbach megérkezik Velencébe, először az egészségügyi 
bárka siklik melléjük.

gEsztusOK –  Aschenbach jellegzetes gesztusa az ökölbe szorított kéz volt: a megfe-
szített akarat és a leigázás jelképe (németül az ököl=Faust, az objekti-
váló, leigázó, racionalitás elvű újkori kultúra jelzője is szokott lenni), Ve-
lencében többször esik szó arról, hogy az író ölében pihenteti a kezét 
– megfeszített akarata ellazult. 

–  Amikor nem tud elmenekülni Velencéből, van egy üdvözlő–magához 
emelő gesztusa, mintegy elfogadja a Tadziú-szerelmet, ezáltal a halált.

gátlásOK

(mEglétE és/vAgY 

FElbOmlásA)

–  Fantáziál egy simogatásról az elképzelt etikus tett kontextusában – so-
sem jut el idáig, mintegy önbüntetésképpen bűnrészességéért.

–  Odaborul a fiú ajtajához, egyre mániákusabban követi, kukkoló vén-
embert csinál magából, olyant, mint akitől a hajón még undorodott 
– mindez személyisége fölbomlásának jele, már nem látjuk az arcát, a 
mozdulatait, csak a belőle áradó mániát érezzük.

b)  Amikor meg sem meri szólítani egy szerencsés találkozás pillanatában a fiút (114. old.), a 
„késő” és a „letörtem, mint a kakas viadal közben”  kifejezéseket használja; mindebben, fő-
leg a kakashasonlatban érzékelhető az öregedő férfi félelme az impotenciától – holott érzéki 
kapcsolatba akarna lépni Tadzióval: ezért álmodozik arról, hogy megérinti (114. old.), ezért 
áll késő este a fiú szobájának ajtajához dőlve (121. old.), és valószínűleg az erotikus fantáziák 
miatt „izgalommal teljesek és rövidek” az éjszakái (115. old.). 

  Mikor eldönti, hogy hallgatni fog a járványról, „szétfolyó, értelmet meghaladó, de szörnyűsé-
gesen édes reményekre” gyullad (129. old.),  ezután látja a dionüszikus álmot, melyet köve-
tően az utolsó időszak kukkolásai és követései közepette „a legszörnyűbbet is lehetségesnek 
hitte és megdőltnek az erkölcsi törvényt” (130. old.), és eközben akar megfiatalodni, mintegy 
visszanyerni férfierejét – fontos, hogy a szöveg is mindig körülírja–hárítja az aktus nyílt meg-
nevezését.  

c) (1)  Félelem, majd recsegés-ropogás és dörej: mintha összeomlana a gátlások börtöne, en-
nek folytatásaképpen az aszketikus nyári lakot idéző tájon tűz üt ki, azaz a szenvedély 
tüzében elég a gátlások világa. Emberek és állatok elvegyülnek egymással, az álom végén 
nyersen falják a húst, vagyis ember és állat a kéjvágyban eggyé válik, megszűnik az emberi 
specifikum. Az emberek azonosakká válnak puszta szexualitásukkal: a fiatal fiúk a fékte-
len szexuális vágyat szimbolizáló bakkecskékbe kapaszkodnak, az asszonyok a mellüket 
fogják két marokra, fallikus szimbólumokat (kígyót, kést) ragadnak kezükbe. A férfiak is 
kecskeszarvakat viselnek és combjaikat dobálják. Hatalmas falloszbálvány körül folyik a 
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rEFlEKtálás
5. lépés: 5–7. feladat

33. oldal

4 PERC

T/5–7.

promiszkuus szertartás – mintegy Aschenbach erekciózavartól való félelmének inflációs 
ellensúlyozásaképpen. A kéjes üvöltések mindegyikében Tadzió neve szól, hiszen Aschen-
bach vele akar koitálni, a promiszkuus szertartásnak szado-mazochisztikus jellege van 
(hegyes pálcáikat egymásba döfték és nyaldosták a vért). Aschenbach szenvedélyében is 
egyszerre van jelen az ölés és ölelés vágya (jó neki, hogy szerinte Tadzió nem fog hosszú 
ideig élni; kiteszi a fiút is a járványnak).

 (2)  A szerelmi trauma során Aschenbach egyre ősibb kulturális szintre regrediál: a platóni 
monológok után az álom egy olyan archaikus szertartás látomásába viszi, mely pl. Nietz-
sche szerint még az ősi görögöket is visszariasztja, valahol az emberi kultúra ősidején 
járhatunk. A fuvolahang az idegen isten, dionüszosz kultuszának hangszere, a síp talán 
Pánt idézi, akinek alakjában még egy az állat az emberrel. Ahogy ebben a mély-őskorinak 
fikcionalizált rítusban még nem teljesen válik szét az ember az állattól, úgy a nők és a férfi-
ak szexuális viselkedése sem válik el egymástól, sőt a szexualitás és a nyers hús zabálása is 
tulajdonképpen azonos szinten jelenik meg (ezáltal a kannibalizmus még ősibb vallástör-
téneti horizontja is felsejlik). Mindeközben a totálisan arctalan és személytelen promisz-
kuitásban mintha maga a kéj üvöltene, úgy hangzik Tadzió neve, mintegy jelezve, hogy a 
hozzá kapcsolódó vágy nem „egyszerűen” egy tragikus homoerotikus szenvedélyt jelenít 
meg, hanem ezen az úton Aschenbach mintegy óriási kulturális regressziót él meg.

Taná r i  in s t rukc iók 

A házi feladat (T/6.) az lesz, hogy minden csoportnak közösen el kell készítenie munkája rész-• 
letes összefoglalását, azaz folyamatos szöveget táblázatokkal, képekkel, szövegrészletekkel, és 
ezt a megbeszélt határidőre a többi osztálytárs rendelkezésére kell bocsátania. Így a három cso-
port „feleletvázlatának” egyesítése révén minden egyes tanuló rendelkezni fog az érettségire egy 
részletesen kidolgozott Halál Velencében-értelmezéssel. Amennyiben ebből a témából nem lesz 
érettségi tétel, úgy a feladat megoldása ez irányú gyakorlásnak tekinthető.
A kilépőcédulákat a tanulók az óra végén azoknak a csoportoknak adják át, amelyek a számukra • 
problematikus kérdéskörrel foglalkoztak. Az adott csoportnak a „feleletvázlat” megalkotásakor 
figyelembe kell vennie a megkapott kilépőcédulákat.
Az alternatív házi feladatok elkészítését feltétlenül értékeljük!• 

K ieme l t  ké s z s égek ,  kép e s s égek:  véleménynyilvánítás, kritikai érzék, lényegkiemelés, 
szövegalkotás, együttműködés 

Cé l c s opor t  –  d i f fe renc iá lá s:  az előző csoportok

Munka fomák:  csoport, ill. egyéni

Móds ze rek ,  e l j á rá s ok:  kilépőkártya, házi feladat
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5. Kilépőkártya 
 A prezentációk kapcsán a számotokra problematikus kérdéskörökről írjatok kilépőcédulát, és az 

óra végén adjátok át az illetékes csoportnak!

6. Házi feladat
 Foglaljátok össze írásban részletesen a Halál Velencében értelmezésekor végzett csoportmun-

kátokat, és bocsássátok a többiek rendelkezésére! Így a 3 csoport munkájának összegzésével 
mindenki elkészítheti egyénileg egy érettségi tétel „feleletvázlatát”.

7. Alternatív házi feladatok

a) Írj esszét arról, hogy mi a véleményed a műben megjelenő dionüszikus világképről!

b) Ha van mód megnézni Visconti azonos című filmjét, írj összehasonlító elemzést a novelláról és a 
filmről!

c) Készíts festményt vagy grafikát a novella egy számodra fontos jelenetéről!



ráHANgOlódás
1. lépés: 1. feladat

34. oldal

20 PERC

T/1.

Idézetkártyák – a regény főbb kontextusainak fölvázolása

3. MiHAil evANgéliuMA 

MIHAIL BuLGAKOV: A MESTER éS MARGARITA

2 óra

Tanár i  in s t rukc iók

Mivel a dupla óra interpretációs munkájának az az előfeltétele, hogy a diákok elolvassák • A Mes-
ter és Margaritát, számíthatunk arra, hogy nagyon komplex és ambivalens olvasmányélményt 
szereztek. A ráhangolódó feladat elsődleges célja az, hogy az idézetek által exponált világok és 
az adott jelentésösszefüggések felidézése és értelmezése az újrafelismerés, a talán észrevétlenül 
megszerzett tudás reflektálásának önbizalmat teremtő örömét jelentse.
Az órai munka kooperatív csoportmunka keretében fog folyni, így a modul elején az osztály lét-• 
számának megfelelően és a diákokkal együttműködve alakítsunk 4−6 fős csoportokat. A feladatok 
három csoportra vannak kidolgozva, az osztály létszámának megfelelően természetesen lehet 
több A), B), illetve C) csoportunk – így a modul végén történő frontális megbeszélésnél számítha-
tunk egy-egy feladat több megközelítésének gyümölcseire is. A csoportok kiválasztását bízzuk a 
diákokra, akik erre az időpontra valószínűleg alapvetően már tisztában vannak a saját és társaik 
intellektuális és szociális teljesítőképességével annyira, hogy működésképes teameket hozzanak 
létre. A tanár csupán arra ügyeljen, hogy minden csoportba kerüljön jó megfigyelőképességű, 
valamint az intertextualitásra érzékeny és tehetséges szövegértő diák is.
A ráhangolódási szakasz elején kínáljuk meg a diákokat az alábbi idézetkártyákkal, amelyek közül • 
egyet-egyet húzzanak, majd kb. 5 perces megbeszélés után az egyes csoportok szóvivői tartsa-
nak kb. 3 perces beszámolót arról, hogy ki mondja kinek ezeket a mondatokat, és miért tekint-
hetők ezek az idézetek a mű egészének szempontjából nagyon fontosnak. Az elhangzottakat 
vitassuk meg frontálisan.
A feladatokhoz felhasznált kiadás: Mihail Bulgakov: • A Mester és Margarita. (Fordította: Szőllősy 
Klára.) Európa Könyvkiadó, Bp., 1991.

K ieme l t  ké s z s égek ,  kép e s s égek:  szöveg felismerése, kontextualizálása, értelmezése, em-
pátia, fantázia, korábbi olvasmányélmény célirányos mozgósítása

Cé lc s opor t  –  d i f fe renc iá lá s:  az egész osztály

Munka fomák:  csoportmunka, majd frontális megbeszélés

Móds ze rek ,  e l j á rá s ok:  idézetkártyák

E s zközök:  húzókártyák
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A) „Ilyesmi nem létezik: kézirat sosem ég el.” (389. old.)
B) „Nem, filozófus, ellentmondok neked: a gyávaság a legeslegrútabb bűn!” (433. old.)
C)  „Ki állította, hogy nincs a földön igaz, hűséges szerelem? Megérdemli, hogy kitépjék a hazug 

nyelvét!” (295. old.)

A következő két órában a 20. századi szovjet-orosz, valamint világirodalom egyik legkülönlegesebb 
és legnagyobb hatású regényével, A mester és margaritával fogunk foglalkozni. A sztálini diktatúra 
idején (és ellenében is) íródott mű csak a szerző halála után 26 évvel jelenhetett meg, és óriási hatást 
gyakorolt – főként a kelet-európai értelmiségiek körében. Ebben a térségben a regény többek között 
mint a művészi–szellemi–spirituális autonómia szabadságnyilatkozata értelmeződött a hatalmi dik-
tatúra ellenében. 

A regény világában – a középkori misztériumjátékokhoz hasonlóan – három létszint jelenik meg: 
a húszas évek sztálinista Moszkvája, ahol egy a kultúrpolitikai intrikák által őrületbe kergetett tudós-
művész, a Mester és kedvese, Margarita szerelmi drámája folyik, a Mester regényének biblikus szférá-
ja, amely Jézus és Pilátus nagypénteki történetének egy sajátos variációját mutatja be és a Moszkvába 
ellátogató Sátán, Woland és udvartartása groteszk kalandjai, amelyek a romlott emberi világban a 
transzcendens igazságszolgáltatás fantasztikumát képviselik.

1. értelmezzétek az idézetet!
 Húzzatok egy idézetkártyát, és beszéljétek meg, hogy a regényben ki mondja kinek a rajta sze-

replő mondatokat, és hogy azok miért tekinthetők a műegész szempontjából nagyon fontosnak! 
 Meglátásaitokat szóvivőtök foglalja össze az egész osztálynak, majd vitassátok meg közösen értel-

mezéseiteket!

A) „Ilyesmi nem létezik: kézirat sosem ég el.” 

B) „Nem, filozófus, ellentmondok neked: a gyávaság a legeslegrútabb bűn!” 

C) „Ki állította, hogy nincs a földön igaz, hűséges szerelem? Megérdemli, hogy kitépjék a hazug 
nyelvét!”

lEHEtségEs mEgOldásOK
A)  Woland szól így a bál után kiszabadított Mesterhez, aki a regénye iránt érdeklődő Sátánnak 

azt mondja, hogy nem tudja megmutatni neki művét, mert elégette. Woland idézett monda-
ta után azonnal elő is kerül a kézirat sértetlenül – sőt a regény folyamán aztán a töredékben 
maradt mű be is fejeződik, mintegy Woland és Jesua társszerzőségével továbbíródik. Ez a 
cselekményszál értelmezhető a művészi munka szellemi autonómiája és halhatatlansága nyi-
latkozataként is.

B)  Pilátus mondja egy álombeli párbeszédben Jesuának, mintegy reflektálva arra, hogy a szá-
mára evidensen ártatlan, sőt szeretett vándorfilozófus halálra ítélését a Tiberius császártól 
való félelmében hagyta jóvá, vagyis az ő személyes bűne a gyávaság. Ez az a bűn, amelyért 
Poncius Pilátus lovag, Júdea ötödik helytartója tizenkétezer holdhónapig vezekel, hogy aztán 
a regény végén elbocsáttassék, és a holdsugárösvényen immár mindörökre beszélgetve elsé-
tálhasson Jesua Ha-Nocrival.
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jElENtéstErEmtés
2. lépés: 2. feladat

35. oldal

20 PERC

T/2.

Intertextusok

C)  A regény narrátora mondja az olvasónak, mielőtt először jelenne meg a műben cselekvő 
figuraként Margarita. A regényben oly sokszor bujkáló, eltűnő, helyettesítődő (sokszor Iván a 
narrátor, aztán a Mester, megint máskor Woland...) narrátornak ez a hangsúlyozott kiszólása 
az olvasóhoz mintegy reflektálja és ironizálja a szöveg fikcionalitását és tradícióba ágyazott-
ságát (figyelem, most jön a szerelmi cselekményszál!), ezáltal a modern regény autoreferen-
ciális jellegét tudatosítja.

Taná r i  in s t rukc iók 

A feladat célja az, hogy a szöveg értelmezéséhez alapvetően szükséges, legfontosabb intertex-• 
tusokat, főleg a bibliai húsvét mint szabadulástörténet és a Faust-történet jelentésösszefüggéseit 
felidézze, és ezen intertextusok átértelmezését tudatosítsa a tanulókban. 
Fontos még, hogy reflektált tudássá váljon számukra az is, hogy a regény sajátos, angyali Sátán-• 
értelmezése nem egy dualisztikus világképet konstituál, hanem a lét minden szintjén egyszerre 
folyó dialogicitás kozmoszáét.

K ieme l t  ké s z s égek ,  kép e s s égek:  korábbi ismeretanyag aktivizálása, szövegértés, kreati-
vitás, adaptáció és variáció, fantázia, empátia

Cé l c s opor t  –  d i f fe renc iá lá s:  feladat szerint

Munka fomák:  csoportmunka 

Móds ze rek ,  e l j á rá s ok:  mozaik, tanári kalauz

2. Intertextusok
 Töltsétek ki a táblázatot!

A) A táblázat egyik oszlopában a bibliai húsvét-történet egyes eseményeit olvashatjátok.
 Írjátok be a másik oszlopba az előbbiek regénybeli variánsát/variánsait/kifordításait! (Több variá-

ció esetén maximum hármat soroljatok fel.)

BIBLIAI HúSVÉT-TÖRTÉNET REGÉNyBELI VARIÁNS(OK)

Mózes kivezeti a választott népet a rabság földjé-
ről a szabadság földjére.

A kivonulást a szabadulást akadályozó egyiptomi-
akra mért büntetések előzik meg és kísérik.

Az ünnep Niszán hónap 14. napján van.
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Jézus húsvéti áldozata a bűn és a halál rabságá-
ból ígér szabadulást (azaz bűnbocsánatot és örök 
életet ígér).

Jézust egy tanítványa, Júdás árulja el.

Jézust tanítványai – János kivételével – magára 
hagyják szenvedésében.

Jézust Pilátus az igazságról kérdezi.

Jézus halálos ítéletét Kajafás követeli Pilátustól.

Pilátus meggyőződése ellenére, politikai okokból 
ítéli halálra Jézust.

Júdás, belátva bűnét, kétségbeesésében öngyil-
kosságot követ el.

B) A táblázat egyik oszlopában a középkori eredetű és Goethe által is feldolgozott Faust-történet 
egyes eseményeit olvashatjátok. 

 Írjátok be a másik oszlopba az előbbiek regénybeli variánsát/variánsait/kifordításait A Mester és 
Margarita vonatkozásában! (Több variáció esetén maximum hármat soroljatok fel.)

fausT-TörTéneT REGÉNyBELI VARIÁNS(OK)

Faust tudós, aki céltalannak tartja a tudományos 
megismerést.

Faustnak van egy tudásszomjas, ámde kicsit osto-
ba tanítványa.

Faust segítségül hívja az ördögöt, és eladja neki 
a lelkét.

Faust az ördögtől Margit szerelmét kéri.

Faust az ördög segítségével szülő-, testvér- és cse-
csemőgyilkosságba sodorja Margitot.

Faust megpróbálja Mefisztó segítségével a halálra 
ítélt Margitot kiszabadítani a börtönből, de Margit 
visszautasítja az ördögi támogatást.

A mennyországba jutott Margit kikönyörgi Faust 
jobbik felének üdvözülését.

Mefisztó alapvetően szószátyár és humoros fi-
gura.

Faust a világ gazdasági meghódítására tör.

Faust egy öreg házaspárt is meggyilkoltat azért, 
hogy a földjüket megszerezze.
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C) A táblázat egyik oszlopában a bibliai Sátán figurájának egyes jellemzőit, jelentésösszefüggéseit 
olvashatjátok. 

 Írjátok be a másik oszlopba az előbbiek regénybeli variánsát/variánsait/kifordításait Woland vo-
natkozásában! (Több variáció esetén maximum hármat soroljatok fel.)  

BIBLIAI SÁTÁN REGÉNyBELI VARIÁNS(OK)

Az ördög fellázad a teremtés rendje ellen.

Az ördög bukott angyal.

Az ördög bűnre csábítja az embert.

Az ördög a hazugság atyja.

Az ördög megkísérti Jézust, mert meg akarja tud-
ni, hogy ki ő.

Az ördög kárhozatba akarja sodorni az embert, 
azaz örökre elszakítani Istentől/Jézustól.

Az ördög nem ismeri a szeretetet.

Az ördög nem ismeri az irgalmat.

Az ördög betegséget és szenvedéseket okoz ártat-
lan embereknek.

Jézus többször is kiűzi az ördögöt.

lEHEtségEs mEgOldásOK
A)

BIBLIAI HúSVÉT-TÖRTÉNET REGÉNyBELI VARIÁNS(OK)

Mózes kivezeti a választott népet a rabság földjé-
ről a szabadság földjére.

Woland kiszabadítja a Mestert és Margaritát 
Moszkvából; Woland, Jesua és a Mester kiszaba-
dítják Pilátust a kősivatagból; Woland, a Mester 
és Margarita kiszabadítják Ivánt a szellemi korlá-
toltság fogságából.

A kivonulást a szabadulást akadályozó egyipto-
miakra mért büntetések előzik meg és kísérik.

A fenti szabadulástörténeteket Woland és ud-
vartartása groteszk büntető-jutalmazó garázdál-
kodásai előzik meg (pl. Margarita szétrombolja 
a Mestert tönkretevő kritikus lakását, a politikai 
hatalmat kiszolgáló, cinikus Berliozt lefejezi a vil-
lamos, az idegenek után kémkedő és róluk jelen-
tést tevő Meigel bárót lelövik).

Az ünnep Niszán hónap 14. napján van. A Mester regényének ez a cselekményideje, ek-
kor folyik a Sátán bálja.
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Jézus húsvéti áldozata a bűn és a halál rabsá-
gából ígér szabadulást (azaz bűnbocsánatot és 
örök életet ígér).

A Sátán báljának véráldozata után a Mester és 
Margarita kiszabadulnak gyávaságuk börtönéből 
(vö. a Mester elmenekült a regény okozta botrány 
elől a bolondokházába, ezzel cserben hagyta a 
művét és kedvesét is, Margarita nem adta fel ké-
nyelmes és tökéletesen üres életét a férje mellett), 
és egymásé lesznek; Margarita elbocsátja a gyer-
mekgyilkos Fridát a bűntudat rabságából; Jesua, 
Woland és a Mester elbocsátják a gyávasága mi-
att a kősivatagban vezeklő Pilátust, aki végre örök 
beszélgetésbe kezdhet Ha-Nocrival.

Jézust egy tanítványa, Júdás árulja el. A Mester regényében is Júdás az áruló, de ő nem 
tanítvány, hanem besúgó; a Mesternek lesz egy 
hűséges tanítványa, Iván, aki mintegy Berlioz 
áruló tanítványa.

Jézust tanítványai – János kivételével – magára 
hagyják szenvedésében.

Jesuának csak egy, kéretlen-hívatlan tanítványa 
van, Lévi Máté, aki mindvégig kitart mellette, bár 
semmit nem ért Jesua tanításából, sőt félreérti azt;
Iván hűséges tanúja-tanítványa marad a Mester-
nek.

Jézust Pilátus az igazságról kérdezi. A betétregényben is ezt teszi a migréntől gyötört 
Pilátus Jesuával; Woland és udvartartása a társa-
dalmi korrupció és terror mélyén rejlő igazságo-
kat is leleplezi; az elmeklinikán Iván igazat mond 
saját magáról a Mesternek.

Jézus halálos ítéletét Kajafás követeli Pilátustól. A betétregényben is ez történik; Meigel báró ha-
lálának oka is a hatalommal való konspirációja; 
Berlioz hitetlenségével mintegy az örök meg-
semmisülés ítéletét követeli ki magára.

Pilátus meggyőződése ellenére, politikai okokból 
ítéli halálra Jézust.

A betétregényben Pilátus megijed, hogy felje-
lentik Tiberiusnál, ezért ítéli halálra az ártatlan 
jesuát.

Júdás, belátva bűnét, kétségbeesésében öngyil-
kosságot követ el.

A betétregényben Pilátus végezteti ki belső elhá-
rításának főnökével, Afraniusszal Júdást, mintegy 
gyávaságának kompenzációjaképpen.

B)

fausT-TörTéneT REGÉNyBELI VARIÁNS(OK)

Faust tudós, aki céltalannak tartja a tudományos 
megismerést.

A Mester tudós és művész, aki céltalannak és 
veszélyesnek tapasztalta meg a szellemi alkotó 
munkát.
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Faustnak van egy tudásszomjas, ámde kicsit os-
toba tanítványa.

A Mesternek az elmeklinikán lesz egy tudás-
szomjas és fogékony, ám művészileg tehetségte-
len és műveletlen tanítványa.

Faust segítségül hívja az ördögöt, és eladja neki 
a lelkét.

Margarita elfogadja az ördög segítségét, és segí-
tőtársa lesz.

Faust az ördögtől Margit szerelmét kéri. Margarita az ördögtől szerelmének visszanyeré-
sét kéri.

Faust az ördög segítségével szülő-, testvér- és 
csecsemőgyilkosságba sodorja Margitot.

Margarita az ördög segítségével kiszabadítja és 
örök nyugalomba juttatja a Mestert.

Faust megpróbálja Mefisztó segítségével a ha-
lálra ítélt Margitot kiszabadítani a börtönből, de 
Margit visszautasítja az ördögi támogatást.

Margarita az ördög segítségével kiszabadítja az 
elmeklinika önként vállalt börtönéből a Mestert, 
majd a Mester, némi vonakodás után elfogadva 
az ördög segítségét, kiszabadítja Pilátust, és sze-
relmével egyesülve az örök nyugalom honába 
kerül.

A mennyországba jutott Margit kikönyörgi Faust 
jobbik felének üdvözülését.

A Sátán bálján bálkirálynővé vált Margarita kikö-
nyörgi Frida bűnbocsánatát és a Mester szaba-
dulását.

Mefisztó alapvetően szószátyár és humoros fi-
gura.

Woland kíséretének tagjai alapvetően szószá-
tyárok és humorosak, Woland viszont rejtélyes, 
kevés beszédű és meditatív alkat.

Faust a világ gazdasági meghódítására tör. A Mester művészi alkotásra és szerelemre vá-
gyik.

Faust egy öreg házaspárt is meggyilkoltat azért, 
hogy a földjüket megszerezze.

A Mester depresszív szorongásával önmagát 
„gyilkolja”; regényhősének a bűnbocsánat sza-
badulását hozza.

C)

BIBLIAI SÁTÁN REGÉNyBELI VARIÁNS(OK)

Az ördög fellázad a teremtés rendje ellen. Woland az emberszerető isteni teremtés világ-
rendjét képviseli az emberi hatalom pokoli vilá-
gával szemben.

Az ördög bukott angyal. Woland Jesua munkatársa, hatalmas angyal, 
közvetítő az örök fényesség szférája és az embe-
ri világ között.

Az ördög bűnre csábítja az embert. Woland bűneik feltárására kényszeríti az embe-
reket.

Az ördög a hazugság atyja. Woland tekintete előtt és hatására feltárul az 
igazság (rejtett bűnök, érzések).

Az ördög megkísérti Jézust, mert meg akarja tud-
ni, hogy ki ő.

Woland tudja, hogy ki Jesua; az ő szuverén mun-
katársa.
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3. lépés: 3. feladat

38. oldal

30 PERC

T/3.

Mikroelemzések

Az ördög kárhozatba akarja sodorni az embert, 
azaz örökre elszakítani Istentől/Jézustól.

Woland szabadulást hoz az arra méltóknak, és 
közvetít az emberek és Jesua között.

Az ördög nem ismeri a szeretetet. Woland iróniájának burkában empátia rejtőzik 
(pl. pontosan tudja, hogy mire vágyik valójában 
Margarita és a Mester).

Az ördög nem ismeri az irgalmat. Woland közvetítésével nyer irgalmat a Mester, 
Frida és Pilátus.

Az ördög betegséget és szenvedéseket okoz ár-
tatlan embereknek.

Woland betegségeket és szenvedéseket okoz bű-
nös embereknek.

Jézus többször is kiűzi az ördögöt. Jesua Lévi Máté közvetítésével szabadító tettek-
re kéri Wolandot.

Taná r i  in s t rukc iók 

A feladatok elsődleges célja az, hogy előkészítse, élményszerű tudással lássa el a diákokat a ref-• 
lektálási szakasz frontális megbeszélésére. A feladatok ugyanis azt célozzák, hogy tudatosuljon a 
regény polifonikus jellege és az interperszonális dialogicitás egyetemessége tételezésének men-
tén konstruálódó világképe. Másképpen fogalmazva: a metafizikai jó és rossz dichotómiájának 
összefüggésében konstruálódó nyugati világképpel szemben megmutasson egy a létszinteket a 
perszonalitás jegyében organikus egységként tételező világfelfogást. Ezen világkép tudatosítása 
révén kerülhetünk még közelebb a regény polifonikus narratív szerkezetéhez, az egymással ép-
pen autonómiájuk révén organikus kapcsolatba lépő szövegvilágok komplementaritásának meg-
képződéséhez.
Evidenciában tartva a műalkotás esztétikai autonómiáját, a tanárnak fokozott figyelmet kell for-• 
dítania arra, hogy főleg a regény moszkvai rétegében számos olyan, elsősorban a sztálinizmus 
politikai működésére vonatkozó utalás található, amelyek tárgyszerű, történelmi ismerete nélkül 
a szövegértelmezés gazdagságából feltétlenül elvesznének fontos összetevők.
Ezért a tanárnak fokozott aktivitással kell segítenie a csoportmunkákat, adott esetben célzott • 
rákérdezésekkel, magyarázatokkal is.
A szövegrészletek a korábban jelölt szövegkiadás következő oldalain találhatók:• 
A) 370–373. old.; B)  494–498. old.; C)  515–520. old. 

K ieme l t  ké s z s égek ,  kép e s s égek:  korábbi ismeretek aktivizálása, szövegértés, szövegér-
telmzés, kreativitás, adaptációs és variációs képességek, fantázia, empátia

Cé l c s opor t  –  d i f fe renc iá lá s:  feladat szerint

Munka fomák:  csoportmunka 

Móds ze rek ,  e l j á rá s ok:  mozaik, tanári kalauz
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3. Szövegrészek, mikroelemzések

A) Olvassátok el az alábbi regényrészletet, és válaszoljatok a tanári kalauz kérdéseire! 
 (Ha értelmezési gondjaitok támadnak – főleg a politikai utalások miatt –, kérjétek tanárotok segít-

ségét!)

Bicegve jött ki, s megállt dobogója mellett. Azazello abban a pillanatban mellette termett, tálat nyúj-
tott feléje, és Margarita meglátta, hogy a tálon levágott emberfej fekszik, elülső metszőfogai hiányoz-
nak. Továbbra is síri csend honolt a teremben, csak egyszer hallatszott messziről – az adott körülmé-
nyek közt meg lepő és érthetetlen – csengetés, mintha valahol egy előszobaajtón csengetnének.

– Mihail Alekszandrovics! – szólította Woland halkan a fejet, és a megölt férfi szemhéja felnyílt, a 
halott arcában Margarita elborzadva eleven, értelemmel és szenvedéssel teli szemeket pillantott meg.

– Minden beteljesült, igaz-e? – folytatta Woland, a fej szemébe nézve. – A fejét egy nő vágta 
le, az ülést nem tartották meg, és a lakásában lakom. Mindez tény. A tény pedig a legmaka csabb 
dolog ezen a világon. Most azonban a távolabbi jövő érdekel bennünket, nem a betel jesült tények. 
Ön mindig lelkes terjesztője volt annak az elméletnek, hogy a fő levágásával az élet megszűnik, az 
ember hamuvá válik, és a nemlétbe távozik. Nagy örömömre szolgál, hogy itt, vendégeim jelenlé-
tében, noha ők, mármint vendégeim, egészen más elmélet igazolásául szolgálnak, közölhetem önnel: 
elmélete szellemes és egyúttal helytálló. Egyébként egyik elmélet sem különb a másiknál, és nem 
is rosszabb. Van olyan felfogás is, miszerint min denkinek az ő hite szerint adatik. Hadd legyen így! 
Ön a nemlétbe távozik, én pedig örömmel iszom a létre, az életre, abból a serlegből, amellyé az ön 
koponyája változik!

Woland fölemelte spádéját, és a koponyát fedő bőr megfeketült, összezsugo rodott, majd fosz-
lányokban levált, a szemek eltűntek, és Margarita előtt a tálon smaragdszemű, gyöngyfogú, sárgás 
koponya állott aranytalpon. A serleg födele zsanérokon nyílt.

– Máris megjelenik, Messire – szólt ekkor Korovjov, észrevéve Woland kérdő pillantását. – A síri 
csendben már hallom lakkcipője nyikorgását, hallom, ahogy az asztalon csendül a serleg, melyből 
utoljára életében ivott pezsgőt. Már itt is van.

Ekkor új, magányos vendég jelent meg a teremben, Woland felé tartva. Külsőleg semmi sem kü-
lönböztette meg a többi férfi vendégtől, csak egyetlenegy: valósággal tántorgott izgalmá ban, s ez már 
messziről feltűnt. Orcáján vörös folt égett, szeme riadtan járt ide-oda. Fejbe volt kólintva, és ez nem 
csoda; minden megdöbbentette itt, s legelsősorban Woland öltözéke.

Ámde a házigazda megkülönböztetett szívélyességgel fogadta az új vendéget.
– Á, kedves Meigel báró! – üdvözölte barátságos mosollyal, és a megszólított nak a homlokára 

szaladt a szemöldöke.
– Van szerencsém bemutatni önöknek – fordult Woland a vendégeihez – a köztiszteletnek örven-

dő Meigel bárót, kinek munkaköre, hogy a Moszkvába látogató külföldiekkel megismer tesse a főváros 
nevezetességeit.

Margarita kővé meredt: megismerte Meigelt. Gyakran látta a moszkvai színházakban, étter-
mekben. „Nini, csak nem halt meg?” – gondolta hüledezve; de kétségei csakhamar eloszlottak.

– A báró úr olyan kedves volt – folytatta Woland sugárzó mosollyal –, hogy megérkezésemről ér-
tesülve, nyomban telefonált, és felajánlotta szolgálatait azon a téren, amelyen szakember: tudniillik, 
hogy megismertessen a város nevezetessé geivel. Mi sem természetesebb: boldogan meghívtam őt 
házamba.

Margarita megfigyelte, hogy Azazello ezalatt átadja Korovjovnak a tálat a koponyaserleggel.
– Erről jut eszembe, báró úr – folytatta Woland, s bizalmasan lehalkította hangját. – Híre terjedt 

az ön rendkívül kíváncsi természetének, s azt mondják, hogy ez párosulva nem kevésbé fejlett fe-
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csegőkészségével, máris felhívta magára a közfigyelmet. Mi több: alapos gyanú van rá, hogy mindez 
legkésőbb egy hónapon belül gyászos véget vet életének. Nos, hogy megóvjuk önt e gyötrelmes 
várakozástól, elhatároztuk, hogy segítségére sietünk, megragadván az alkalmat, hogy úgyis azért ké-
redzkedett hozzánk vendégségbe, hogy minél többet kiszaglásszon, kifürkésszen.

A báró elsápadt – sápadtabb lett, mint a lényegénél fogva rendkívül sápadt Abadonna –, és azután 
valami különös történt. Abadonna a báró elé lépett, és egy pillanatra levette szem üvegét. Abban a 
pillanatban valami villant Azazello kezében, halk csattanás hallatszott, mint amikor valaki összeüti  
a tenyerét, és a báró összeesett, a melléből kifröccsenő piros vér megfestette fehér mellényét, ingmel-
lét. Korovjov a serleget a lüktető vérsugár alá tartotta, s amikor megtelt, átadta Wolandnak. A báró 
élettelen teste elnyúlt a padlón.

– Egészségükre, uraim – mondta Woland, fölemelte a serleget, és ajkához érintette.
Ekkor történt a metamorfózis. Eltűnt a foltozott ing, a rongyos papucs. Woland fekete köntös ben 

állt a terem közepén, derekára övezett damaszkuszi karddal. Gyorsan odalépett Margaritá hoz, elébe 
tartotta a serleget, és rászólt, parancsolóan:

– Igyál!
Margarita elszédült, megtántorodott, de a serleg már ajkát érintette, és valaki – hogy kinek a hang-

ja volt, nem tudta pontosan – ezt súgta egyszerre mind a két fülébe:
– Ne féljen, királynő! Ne féljen, királynő... a vért réges-rég felitta a föld. És ahová kiömlött, édes 

szőlőfürtök teremnek.
Margarita behunyt szemmel ivott egy kortyot, és édes bódulat szaladt végig erein, füle zúgott. 

úgy rémlett, valahol kakas kukorít, valahol messze induló harsog. A vendégek elvesztették szilárd 
alakjukat, frakkosok, meztelenek, nők porrá omlottak. Az enyészet Margarita szeme láttára lett úrrá 
a termen; dohos kriptaszag ütötte meg orrát. Az oszlopok eltűntek, a fény ki aludt, minden összezsu-
gorodott, híre-hamva sem volt már szökőkútnak, kaméliának, tulipán nak. Csak az maradt, ami volt: 
az ékszerészné szerény szalonja és a félig nyitott ajtó hasadékából kivetődő fénypászma. És Margarita 
belépett ezen a félig nyitott ajtón.

a) Mire célozhat Woland, amikor Meigel báró „rendkívül kíváncsi természetéről” és „nem kevésbé 
fejlett fecsegőkészségéről” beszél?

b) Hogyan függ ezzel össze a szövegrészlet elején említett csengőszó és a végén hallható kakasszó?

c) Soroljatok fel olyan motívumokat a szövegrészletből, amelyek horror- és vámpírtörténetekre em-
lékeztetnek!

d) Ha összefüggésbe állítjátok a jelenet időpontját (a tavaszi holdtöltét követő szombat éjjel) és a 
koponyából való vérivást kísérő mondatokat, milyen biblikus kontextust tudnátok felvázolni?

e) A biblikus kód figyelembevételével milyen új jelentésösszefüggésekbe kerülnek az előbbiekben 
már Meigel báró kapcsán említett motívumok?

f) Mit mond számotokra a tömegkulturális és biblikus utalásháló ezen összefonódása a történet 
egészének érvényességi köre, célközönsége szempontjából?
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B) Olvassátok el az alábbi regényrészletet, és válaszoljatok a tanári kalauz kérdéseire! 
 (Ha értelmezési gondjaitok támadnak – főleg a politikai utalások miatt –, kérjétek tanárotok segít-

ségét!)

– Az ördögbe is! – kiáltott fel a Mester, cigarettáját belenyomta a hamutartóba, és a fejét két keze 
közé fogta. – Ha az ember meggondolja... Mondd, Margarita, te okos nő vagy, és nem zártak a bolon-
dokházába... mondd, te komolyan hiszed, hogy mi tegnap a sátánnál jártunk vendégségben?

– A legeslegkomolyabban – felelte Margarita.
– Persze, persze! – kiáltott fel a Mester ironikusan. – Most már ketten vagyunk bolondok egy 

helyett! – Égnek emelte két kezét, úgy sopánkodott: – Nem, nem, ördög tudja, hogy mi volt ez az 
egész... Ördög, ördöngösség...

Margarita válasz helyett leroskadt a díványra, és harsányan kacagott, meztelen lábával harangoz-
va, s csak nagy sokára tudta kinyögni:

– Jaj, nem bírom... nem bírom! Nézd meg magad, micsoda figura vagy! – A Mester rös tel kedve 
huzigálta le kórházi gatyáját, és Margarita, miután kellőképpen kikacagta magát, elkomolyodott. – 
Akaratlanul is rátapintottál az igazságra – mondta. – Az ördög tudja, hogy mindez mi volt, és hidd el, 
az ördög mindent jóra fordít! – Szeme szikrákat szórt; felugrott, táncra perdült, és ujjongani kezdett: 
– Jaj de boldog vagyok, jaj de boldog vagyok, jaj de boldog vagyok! Hála néked, Sátán!... Bizony, 
kedvesem, mostantól fogva boszorkánnyal kell élned.

Odarohant a Mesterhez, átölelte, és csókolgatta száját, orrát, arcát. Borzas fekete hajfürtjei rábo-
rultak, a Mester arca, homloka kigyúlt csókjai alatt.

– Te csakugyan boszorkánnyá változtál!
– Nem is tagadom! Boszorkány vagyok, és örülök neki.
– Rendben van – mondta a Mester. – Tegyük fel, hogy valóban boszorkány vagy: remek. Micsoda 

fényűzés! Engem elraboltak a kórházból... ez is rendjén van. Visszahoztak ide... fogadjuk el ezt is 
tényként. Tegyük fel és reméljük azt is, hogy nem fognak el... de mondd meg nekem az isten szerel-
mére, hogyan és miből fogunk élni? Hidd el, csak teérted aggódom, amikor ezt kérdem!

Ebben a pillanatban ormótlan bakancs tűnt fel az ablak előtt, és sávos pantalló szárának alsó része. 
Aztán a pantalló térdben megroggyant, és terebélyes ülep takarta el a napfényt.

– Itthon vagy, Alojzij? – hangzott a nadrág fölött, az ablakon át.
– Tessék, már kezdődik – súgta a Mester.
Margarita az ablakhoz lépett.
– Alojzijt tegnap letartóztatták. Ki keresi? Szabad a nevét?
A térdek, az ülep abban a pillanatban eltűnt az ablak elől, a kiskapu bekattant, s ezek után rend 

és csend honolt odakinn. Margarita megint a díványra vágta magát, és addig kacagott, míg a könnye 
is kicsordult. de mikor elhallgatott, arca teljesen elváltozott. És amikor megszólalt, nagyon komolyan 
beszélt, a férfi szemébe nézett, fejét simogatta.

– Mennyit szenvedtél, szegénykém! Talán csak én tudom egyedül, hogy mennyit. Ide nézz, ősz 
szálak vegyülnek hajadba, és szájad mellől ez a ránc nem múlik el többé. Kedvesem, egyet lenem, 
semmin se törd a fejed! Túlságosan sokat kellett a fejedet törnöd, eztán már én gondol kozom helyet-
ted. És ígérem neked, érted: megígérem, hogy minden jó lesz, káprázatosan jó!

– Nem félek semmitől, Margó – válaszolta a Mester, fölemelte a fejét, és Margarita most olyannak 
látta az arcát, amilyen akkor volt, mikor azt írta, amit soha nem látott, de amiről biztosan tudta, hogy 
megtörtént. – Semmitől sem félek, mert már mindent átéltem. Túlságosan rám ijesztettek, most már 
nem ijedek meg semmitől. de téged sajnállak, Margó, itt a bökkenő, ezért hajtogatom örökké egy és 
ugyanazt. – Légy eszednél! Miért kötnéd össze az életedet egy roncs, beteg koldussal? Menj haza! 
Sajnállak, azért mondom ezt.
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– ó, te kishitű, szerencsétlen ember! – sóhajtott fel Margarita, boglyas fejét csóválva. – Én teg-
nap egész éjszaka pucéran szerepeltem a kedvedért, kivetkőztem önmagamból, és termé szetet 
váltottam, hónapokig ültem a sötét szobácskámban, és mindig csak egyre gondoltam, a zivatarra 
Jerusalaim fölött, a szememet kisírtam éretted, és most, amikor csőstül zúdul ránk a boldogság, 
elkergetsz magadtól! Nem bánom, elmegyek, de tudd meg, hogy kegyetlen vagy. Elsivárodott a 
lelked odabenn!

A Mester szívét keserű gyengédség hulláma öntötte el; maga sem tudta, miért, de sírva fakadt, 
arcát Margarita hajába temetve. Margarita is sírt, gyengéd szavakat suttogott, és ujjai a Mester halán-
tékát simogatták.

– Igen, az ősz hajszálak... a szemem láttára ütötte meg a dér a fejedet... azt a drága, agyon gyötört 
fejedet! Nézd, milyen a szemed... üres, üresség tátong benne... és a vállad... meg görnyed súlyos terhe 
alatt... tönkretettek, megnyomorí tottak... – Margaritát fuldokló zokogás rázta, beszéde egyre össze-
függéstelenebbé vált.

A Mester ekkor letörölte könnyeit, felállt, és Margaritát is feltámogatta térdeléséből.
– Elég – mondta szilárdan, eltökélten. – Rám pirítottál. Soha többé nem leszek kishitű, nem tépe-

lődöm többé ezeken a kérdéseken. Légy nyugodt. Tudom, hogy mind a ketten lelki beteg ség áldoza-
tai vagyunk, talán én fertőztelek meg vele... eztán ketten együtt fogjuk elviselni!

Margarita a Mester füléhez hajolt, s belesúgta:
– Esküszöm az életedre, esküszöm a regényedben szereplő csillagjós-ivadékra: minden jóra fordul!
– Jól van, jól van – mormolta a Mester, majd nevetve hozzátette: – Amikor az ember úgy ki van 

fosztva mindenéből, mint te meg én, akkor mi sem természete sebb: az alvilági erőkhöz fordul segít-
ségért. Nem bánom, elfogadom a segítséget.

– Ez igen! Most már olyan vagy, mint régen, nevetsz és tréfálkozol – örvendezett Margarita. – Vi-
gye el az ördög a tudós megállapításaidat. Alvilági vagy nem alvilági, nem mindegy? Éhes vagyok, 
gyere, együnk! – és kézen fogva odahúzta a Mestert az asztalhoz.

– Kíváncsi vagyok, vajon ez az étel nem repül-e ki az ablakon, vagy nem nyeli-e el a föld – jegyez-
te meg a Mester, immár teljesen megnyugodva.

– Ne félj, nem repül el.
Ebben a pillanatban dünnyögő orrhang szólt be az ablakon:
– Béke veletek!
A Mester összerezzent, de Margarita már hozzászokott a csodákhoz:
– Hiszen ez Azazello! – kiáltott fel. – Jaj de jó, jaj de nagyszerű! Látod, nem hagynak el minket 

– súgta oda a Mesternek, és szaladt ajtót nyitni.

a) Hogyan és milyen átértelmezésekkel jelennek meg a szövegrészletben Faust-utalások?

b) Milyen mentális és megélhetési problémák nyomasztják a Mestert?

c) Hogyan értelmezhető az Alojzijt kereső ismeretlen miniepizódja a szövegrészleten belül?

d) Miben és hogyan ment tönkre a Mester?

e) Milyen művészfelfogás jelenik meg a szövegrészletben a Mester kapcsán?

f) Hogyan függ össze ezzel a művészfelfogással az a jelenség, hogy milyen olvasóközönségnél van 
a Mester könyvének sikere és melyiknél nem?

g) Milyen ördögfelfogást érzékeltet Azazello köszöntése és Margarita erre való reakciója?



m i H A i l  E v A N g é l i u m A   7 1

C) Olvassátok el az alábbi regényrészletet, és válaszoljatok a tanári kalauz kérdéseire! 
 (Ha értelmezési gondjaitok támadnak – főleg a politikai utalások miatt –, kérjétek tanárotok segít-

ségét!)

Végül Woland is felöltötte valódi alakját. Margarita nem tudta volna megmondani, miből van lovának 
szerszáma, talán holdsugárból, gondolta; talán a ló maga is csak gomolygó sötétség, sörénye felhő, 
lovasának sarkantyúja pedig fehér fényű csillag.

Így repültek szótlanul, sokáig, amíg alattuk megváltozott a táj. A bús erdők sötétségbe fúltak, ma-
gukkal vitték a folyók tompa fényű pengéit is. Hatalmas terméskövek csillantak odalenn, köztük mély 
hasadékok feketéllettek, ahová nem hatolt be a holdsugár.

Woland sivár, lapos, köves fennsíkra ereszkedett le, nyomában a többiek is, és lépésben meg-
indultak; hallatszott, amint a lovak patkója csattog a köveken. A hold zöldes fénye elárasztotta a 
fennsíkot, és Margarita hamarosan karosszéket pillantott meg a kősivatag közepén, s a karos székben 
egy ülő férfi fehér alakját. Talán süket volt, vagy túlságosan elmerült gondola taiba – nem hallotta, 
hogy a köves föld megremeg a lovak lépte alatt, s a lovasok így közvetlen közelébe értek, anélkül, 
hogy felriasztották volna.

A hold segített Margaritának, fényesebben világított, mint a legjobb villany lámpa, és Mar garita jól 
láthatta, hogy az ülő férfi egymáshoz dörzsöli két kezét, és vaknak tetsző szeme a hold korongjára 
mered. Margarita most már azt is tisztán látta, hogy a márvány karosszék mellett, melyből mintha 
szikrát csiholna a holdfény, hatalmas, hegyes fülű fekete kutya hever, és akárcsak gazdája, nyugtalanul 
kémleli a holdat. Az ülő ember lába előtt törött kancsó cserepei hevernek, s fel nem száradt feketés-
bíbor tócsa sötétlik.

Megállították lovukat. Woland a Mesterhez fordult:
– Regényét elolvasták, és csak egyetlen kifogás merült fel: hogy, sajnos, befejezetlen. Ezért akar-

tam megmutatni a hősét. Kétezer éve ül itt a kősivatagban, és alszik, de teliholdkor, amint látja, álmat-
lanság gyötri. Nemcsak őt, hanem hűséges testőrét is, az ebet. Ha igaz, hogy a gyávaság a legrútabb 
bűn, ez a kutya nem vétkes benne. Az egyetlen, amitől félt a bátor állat, a zivatar. Hiába, aki szeret, 
annak osztoznia kell a szeretett lény sorsában.

– Mit beszél az az ember? – kérdezte Margarita, és nyugodt arcára ködfátylat terített a részvét.
– Mindig ugyanazt – felelte Woland. – Azt mormolja, hogy a holdfényben nincs nyugta, meg 

hogy utálja a hivatalát. Mindig ezt mondja, amikor nem tud aludni, és amikor alszik, mindig ugyan-
azt látja: a holdsugárösvényt, szeretne végigmenni rajta, és Ha-Nocrival, a rabbal beszél getni, mert 
azt állítja, valamit elfelejtett vele megvitatni akkor régen, a tavaszi Niszán hónap tizennegyedik 
napján. de jaj, sohasem sikerül elindulnia a holdsugárösvényen, és senki sem lép oda hozzá. Ezért, 
mit tehet egyebet: magában beszél. A változatosság kedvéért... mert változatosságra azért minden-
kinek szüksége van... néha még azt is elmondja, hogy mindennél jobban gyűlöli a halhatatlanságot 
és érdemtelen hírnevét. Váltig bizonygatja, hogy szívesen elcserélné sorsát Lévi Mátééval, a top-
rongyos csavargóéval.

– Tizenkétezer hold azért a régi egyetlenegyért... nem túlságosan nagy ez a büntetés? – kérdezte 
Margarita.

– Megismétlődik Frida esete? – jegyezte meg Woland. – Nem, Margarita, ezzel ne fáradjon. Min-
dig úgy van, ahogy lennie kell: erre épül a világ!

– Bocsássa el! – kiáltott fel hirtelen Margarita olyan élesen, áthatóan, ahogy annak idején boszor-
kány állapotában kiáltott; és hangjára leszakadt egy kő a hegyekben, és a sziklafokokon ugrándozva 
gördült le a mélybe, fölverve a hegyeket visszhangos dübörgésével. Margarita azonban meg sem 
tudta volna mondani, vajon a kőgörgeteg robaját hallja-e, vagy sátáni hahota robaját. Akármint volt 
is, Woland hahotázva tekintett Margaritára, és azt mondta:



7 2  s z ö v E g é r t é s – s z ö v E g A l K O t á s  •  1 2 .  é v F O l Y A m

– A hegyekben nem szabad kiabálni. Ez az ember különben is hozzászokott a kőgörgete gekhez, 
nem riasztja fel a lárma. Ne könyörögjön érte, Margarita, mert már úgyis közbenjárt az érdekében az, 
akivel annyira kívánt beszélgetni. – Azzal Woland ismét a Mesterhez fordult: – No, most már egyetlen 
mondattal befejezheti a regényét!

A Mester mintha csak erre várt volna. Mozdulatlanul állt, és merően nézte a prokurátort. Azután 
tölcsért formált kezéből, és harsogva kiáltotta, hogy a visszhang csak úgy dörgött végig a kopár, kihalt 
hegyvidéken:

– Szabad vagy! Szabad! ő vár reád!
A hegyek mennydörgéssé fokozták a Mester hangját, és ez a mennydörgés leomlasztotta őket. 

Ledőltek az átkozott sziklafalak. Csak a kis fennsík maradt, rajta a márvány karosszék. És a tátongó fe-
kete mélységből, melybe a sziklafalak alázuhantak, hatalmas nagyváros bukkant elő, és a sok-sok ezer 
holdhónap során dúsan elburjánzó kert felett aranyszobrok villogtak. A kerthez pedig az oly rég várt 
holdsugárösvény vezetett, melyen elsőnek a hegyes fülû kutya indult el. A vörös bélésű fehér palástot 
viselő ember felállt a karosszékből, és valamit kiáltott rekedt, elfúló hangon. Nem lehetett tudni, sír-e 
vagy nevet, sem azt, hogy mit kiált. Csak annyit lehetett látni, hogy hűséges őrzője nyomán ő maga 
is futva megindult a holdsugár ösvényen.

– Nekem is vele kell mennem... amoda? – kérdezte nyugtalanul a Mester, meghúzva lova kantár-
szárát.

– Nem – felelte Woland. – Miért kövessük azt, ami elmúlt?
– Akkor hát... arra visz az utam? – kérdezte ismét a Mester, megfordult, és visszafelé mutatott, 

oda, ahol a nemrég elhagyott város rémlett, kolostora mézeskalács tornyaival, meg az ablakaiban 
ezer meg ezer szilánkra tört nappal.

– Nem, arra sem – válaszolta Woland, s hangja egyre erősödve áradt a sziklák felett. – Tudja meg, 
romantikus hajlamú Mester: az, akihez kitalált s most a tulajdon szavaival elbocsátott hőse annyira 
áhítozik, elolvasta regényét. – Woland most Margaritához fordult: – Margarita Nyikolajevna! Senki 
sem vonhatja kétségbe, hogy maga a legszebb jövőt igyekezett kitalálni a Mesternek, de az, amit én 
ajánlok, és amit Jesua kért a maguk számára, az még annál is sokkal szebb! Hagyjuk őket magukra 
– folytatta Woland a nyeregből a Mesterhez hajolva, és kezével a távolodó helytartóra mutatva. – Ne 
zavarjuk őket. Talán sikerül megállapodniok. – Woland ekkor a kezével intett Jerusalaim felé, és a 
város eltűnt, fénye kihunyt. – És annak sincs semmi értelme – mondta Woland most hátrafelé mutat-
va. – Mihez kezdenének ott a pincelakásban? – És a diribda rabra szilánkosodott nap is kihamvadt az 
ablakokban. Woland szelíden, meggyő zően folytatta beszédét: – Mester, maga javíthatatlan roman-
tikus, nem szeretne barátnőjével virágzó cseresznyefák alatt sétálgatni, esténként pedig Schubertet 
hallgatni? Nem esnék jól gyertyafénynél, lúdtollal írnia új műveit? Nem akarna, mint Faust, lombikok 
fölé görnyedni abban a reményben, hogy sikerül új homunculust létrehoznia? Oda menjen, oda, oda! 
Ott már várja a háza, öreg szolgája, már égnek a gyertyák, s nemsokára kialszanak, mert jő a hajnal. 
Ezen az úton induljon el, Mester, csakis ezen! Éljen boldogul, mennem kell, itt az időm!

– Éljen boldogul! – válaszolt egyszerre a Mester és Margarita. A fekete Woland ekkor – úttalan utat 
választva – beleugrott az űrbe, s egész kísérete nyomon követte. Eltűntek a sziklák, a köves térség, a 
holdsugárösvény, Jerusalaim városa. Eltűntek a fekete lovak is. A Mester és barátnője megpillan tották 
a Woland ígérte hajnalt. Máris pirkadt, közvetlenül az éjféli hold nyomán. És a Mester barátnőjével 
mohos kis kőhídon ment át a reggel első sugaraiban. A patak elmaradt mögöttük, homokos úton 
haladtak tovább.

– Hallgasd a csendet – szólt Margarita, és a föveny surrogott meztelen talpa alatt. – Hallgasd és 
élvezd, ami életedben sosem adatott meg neked: a csendet. Nézd, ott van előttünk örök hajlékod, 
amelyet jutalmul kaptál. Már látom a földig érő ablakot, a felfutó vadszőlőt, fel kúszik egészen a tetőig. 
Ott a házad, a te örök lakod. Esténként, tudom, majd eljönnek hozzád azok, akiket szeretsz, akik 
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érdekelnek, és nem bosszantanak. Játszanak, énekelnek neked, és meglátod, milyen andalító a szoba 
a gyertyafényben. Fölteszed elmaradhatatlan ócska kis sapkádat, és elalszol, elalszol mosolyogva. Az 
álom erősít, gondolataid feltisztulnak. Engem pedig soha többé el nem kergetsz magad mellől. Én 
fogom őrizni álmodat...

Így beszélt Margarita, miközben a Mesterrel örök hajlékuk felé haladt, és a Mesternek úgy tetszett, 
Margarita szavai éppúgy áradnak, csobognak, ahogy csobogott, suttogott az imént elhagyott patak. 
Emlékezete, meggyötört, nyugtalan emlékezete lassan elcsitult. Visszanyerte szabadságát. Valaki el-
bocsátotta, mint ahogy ő is elbocsátotta maga teremtette hősét. Ez a hős visszahozhatatlanul eltűnt a 
homályban, miután megbocsájtottak neki vasárnapra virradó éjjel; eltűnt a csillagjós-király fia, Judea 
kegyetlen ötödik helytartója, Ponczius Pilátus lovag.

a) Olvassátok el az ismeretközlő szöveget, majd értelmezzétek Woland alakját mint angyalét: meg-
jelenésében és funkcióiban milyen angyali jellegzetességek nyilvánulnak meg?

Az angyal szó a görög angelosz, ’küldött’ jelentésű szóból származik. A bibliában az angyalok tisztán 
szellemi, ezáltal nem nélküli és halhatatlan lények, Isten szabadsággal rendelkező teremtményei. 
Ily módon szabad akaratukban áll azt is eldönteni, hogy létüket Istennel együttműködve akarják-e 
folytatni vagy az ő ellenében (azokat az angyalokat, akik a szembeszegülést választották, ördögök-
nek vagy bukott angyaloknak nevezzük, vezérük Lucifer). Az Istennek igent mondó angyalok a biblia 
szerint sok esetben közvetítenek az emberi világ és az Úr között (pl. az első húsvét éjszakáján az 
Úr öldöklő angyala pusztítja el Egyiptom elsőszülötteit, az Újszövetségben Jézus születését éppúgy 
angyali segítség kíséri, mint az Olajfák hegyén halálfélelemben töltött utolsó éjszakáját). Az ószövet-
ségi szövegekben gyakran Isten megjelenési formájaként is értelmeződnek (pl. Mamré tölgyesében 
Ábrahámot az Úr három angyal képében látogatja meg). A biblia néhány angyal nevét is említi: 
Gabriel (= Isten embere/Isten erősnek bizonyult), Ráfael (= Isten meggyógyított), Mikaél (= Ki olyan, 
mint Isten?). 

Képi ábrázolásukkor általában hosszú köntösben, szárnyakkal jelenítik meg őket, érzékeltetve 
testetlen mivoltukat. Az egyházatyák szöveghagyományában már az angyalok különböző rendjeiről 
és karairól is szó esik, vagyis az angyaloknak egyfajta rangsorát állapítják meg annak kontextusában, 
hogy milyen közel állnak Istenhez. 

b) Milyen a regény transzcendens rétegében Jesua Ha-Nocri és Woland viszonya?

c) Hogyan fejeződik be a Mester regénye, és ez hogyan függ össze a műben több szinten is megje-
lenő húsvét-tematikával?

d) Hogyan értelmezitek a Mester érzelmi állapotát és gesztusnyelvét, míg a saját (élet)története be-
fejezése után érdeklődik?

e) Milyen jutalom jut osztályrészül a Mesternek és Margaritájának?

f) Szerintetek miért éppen ezek a befejezések jutottak osztályrészül az egyes szereplőknek?
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lEHEtségEs mEgOldásOK
A)
a)  A regény folyamán kiderül, hogy Meigel báró besúgó: a regényben manifesztté soha nem 

váló, de a moszkvai szövegrétegben a folyamatos félelem és korrupció légköre által állandó-
an jelenlévő politikai hatalom azzal bízta meg, hogy a Szovjetunióba érkező idegenek után 
kémkedjen. 

  A bolsevik diktatúra rettegett attól, hogy az általa szellemileg-lelkileg börtönbe zárt emberek 
számára esetleg kiderülhet, hogy a világban máshol nagyon másképpen is lehet élni, vagyis 
nem csupán a birodalom létezik. Ebből a szempontból párhuzam és eltérés is van a sztá-
linizmus Moszkvája és Tiberius császársága között: mindkettő totális (alapvetően katonai) 
diktatúra, de míg a Római Birodalomból valóban nem volt kiút, hiszen lakói számára az egész 
civilizált világot magában foglalta, addig Sztálin birodalmának nagyon is jól tudható határai 
voltak, amelyeken kívül, úgyszintén tudhatóan, teljesen másképpen, nevezetesen az indivi-
duális szabadságot elismerő légkörben is lehetett élni.

b)  A Sátán bálját megelőzően már kiderül, hogy Berlioz hajdani lakásának lépcsőházában meg-
figyelők vannak, a csengőszó azt jelzi, hogy akcióba lendült az elhárítás, azaz rá akarnak tá-
madni, mintegy tetten érve őket, az idegen „kémekre”. Az akcióhoz Meigel báró mutatná az 
utat. (A személyi kultusz terrorjának egyik ismertetőjele volt az úgynevezett „csengőfrász”: a 
veszélyesnek ítélt emberekért általában éjszaka jöttek az elhárítótisztek, becsengettek, majd 
lefüggönyözött, fekete autóban elvitték őket börtönbe/kínozni/kivégezni.) A bál végén fel-
hangzó kakasszó a nagyon határozottan biblikus kontextusú események sorába illik [l. majd 
a d) kérdésre adott válaszlehetőséget]: az árulás jele, hiszen Péter hármas tagadását követi, 
beteljesítve Jézus erre vonatkozó, az utolsó vacsorán elhangzott próféciáját.

c) dohos kriptaszag, nyíltszíni gyilkosság, vérivás.
d)–e)  A szövegrészlet egy sajátos húsvéttörténetet mutat be. A  Sátán báljának időpontja egybeesik 

az újszövetségi és betétregénybeli nagypéntekről nagyszombatra virradó éjszakával, azaz a 
feltámadás senki által nem látott misztériumának idejével.   
Woland koponyakehelyből issza a szíven lőtt Meigel báró vérét, és amikor ezt Margarita is, 
minden viszolygása ellenére, megízleli, azért, hogy szerelmét kiszabadíthassa, egy azonosít-
hatatlan hang „ezt súgta egyszerre mind a két fülébe:    
– Ne féljen, királynő! Ne féljen, királynő... a vért réges rég felitta a föld. És ahová kiömlött, 
édes szőlőfürtök teremnek.” (373. old.)  
Az újszövetségi húsvéteseménynek van olyan értelmezése is mind a keleti, mind a nyugati 
kereszténységben, hogy Isten (akit az ortodox liturgia előszeretettel nevez emberszeretőnek) 
mintegy szerelmes az emberbe, aki hozzá oly sokszor hűtlen lett (vö. Izraelnek mint hűt-
len jegyesnek szóló panasz- és vádszövegeket a prófétai szövegekben, főleg Ozeásnál [pl. 
Oz 2,4–3,5.] és Izaiásnál [pl. Iz 3,16–5,7.]), és érte, az ő örök boldogságáért még a halált is 
vállalja, mintegy halála révén szabadítja meg bűnei rabságából. Hasonlóképpen: Margarita 
szerelme kiszabadulásáért hozza meg azt az áldozatot, hogy a Sátán báljának minden fára-
dalmában és betetőzésül a vérivás borzalmában is részesedjen.   
A kereszthalálkor a Koponya-hegyen (vö. Jn. 19,17 és a koponyaserleggel) Jézus szívét átszúr-
ták (Jn 19, 33−34.), kiömlő vére a bűnökből való szabadulás záloga: amiképpen az ószövet-
ségi áldozati bárány vére, amellyel meghintették a gyülekezet tagjait, mintegy váltságdíj volt 
a bűnökért, úgy az Isten Bárányának, Jézusnak szívéből kiömlő vér mindörökre biztosítja 
az emberek számára az isteni irgalom lehetőségét, ha ők akarják. Ezért kell Margaritának 
döntést hoznia arról, hogy részesedik-e az áldozati vérben. A megváltó kereszthalál bibli-
kus intertextusát erősíti a titokzatos biztatás megszólalásának módja és szövege is: a „ne 
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félj!” vigasztaló felszólítása  megjelenik a halálra készülő (pl. Jn. 14,27), majd a feltámadás 
után megjelenő Jézus megszólalásaiban konkrétan vagy evidensen odaérthetően (pl. Jn. 20, 
19–21.) (ugyancsak az ószövetségi próféciák parafrázisaként, pl.: Iz. 41,10.) A kiömlő vér he-
lyén termő édes szőlőfürtök pedig a jézusi példabeszédek és önmeghatározó megszólalások 
megváltás-szimbolikáját hozzák játékba (pl. Jn. 15,1–17.) Ha mindehhez még hozzávesszük, 
hogy a keresztény liturgia minden egyes miséje a húsvéti keresztáldozat és feltámadás rep-
rezentációja, akkor Woland bálja sajátos miseparafrázisnak is tekinthető: a titokzatos hang 
hangsúlyozza, hogy a vér már réges-rég kiömlött, azaz ami most történik, az egy már betel-
jesedett történet újra jelenvalóvá tétele. Ily módon az az esemény, hogy a koponyakehelyből 
megisszák a szívből kiömlő vért, Wolandot mintegy az áldozati szertartás papjává, Margaritát 
pedig áldozó hívővé teszi. E kontextust erősíti a biztató hang definiálhatatlansága is: nem 
tudjuk, kié, tudásszintje egészen más, mint bármelyik megszólalóé, hiszen egyben látja az 
alapító eseményt és a most történők jelentőségét, egyszerre szól a hangja Margarita mindkét 
fülébe, azaz térhez és időhöz nem kötött, királynőnek szólítja az asszonyt, vagyis elismeri a 
Wolandék által kapott pozícióját – mintha maga az a titokzatos, transzcendens világ szólalna 
itt meg, amelynek egyik angyala Woland. Ha mindehhez hozzávesszük azt az összefüggést 
is, hogy Woland maga a sátán, akkor a fenti eseménysor feketemisének is értelmezhető 
lehetne, csakhogy Woland egyértelmű szabadító szerepköre és a Jesua és közte a regény 
folyamán nyilvánvalóvá váló együttműködés a bált nem a mise szertartásának perverziójává, 
hanem variatív megjelenítőjévé teszi.

f)   A tömegkulturális és biblikus utalásháló ezen összefonódása egyrészt a művészet világában 
jelenít meg egy olyan organikus kozmoszt, amely a regény világképének analógiája: amint 
Woland és Jesua nem egymás metafizikai ellenpólusai, hanem komplementerei, úgy az úgy-
nevezett tömeg- és magaskultúra hatásmechanizmusai sem egymás tagadásai, hanem egy-
befonódnak a műben. Másrészt: a fenti összefonódás a mindenki számára való olvashatóság 
szándékát, a mű potenciális olvasóközönségének univerzális jellegét érzékelteti – amint a 
megváltó szabadulás is mindenki számára adott lehetőség, csak az ő személyes igenlésére 
van szükség.

B)
a)   A mindenből kiábrándult hajdani tudós alvilági segítséghez fordul – a Mester is ezt teszi, 

bár nagyon vonakodva, Margarita rábeszélésére, és ő nagy kiábrándulásához már nem mint 
tudós jutott el, hanem azután, hogy tudósból művésszé vált. Az ördöggel ebben a regény-
ben nem „Faust”, hanem „Margit” köt szövetséget, és nem a világ totális birtokba vételéért, 
hanem a szerelemért. 

b)   A Mester attól fél, hogy immár nemcsak ő, hanem kedvese is megőrült, és mindaz, amit 
átéltek, csupán vízió és hallucináció. Vagyis a Mester úgy értelmezi a vele és szerelmével 
történteket, mintha egy romantikus (rém)regény problematikájába csöppentek volna bele: 
az átéltek vajon a létezés titokzatos mélyszerkezetét tárják-e fel vagy „csupán” az elmeza-
var termékei? (Vö. pl. Hoffmann: Az arany virágcserép, dr. Jekyll és Mr. Hyde-történet stb.) 
Mindezek mellett a Mestert az is nyomasztja, hogy hol és miből fognak ők, az emberi társa-
dalomból immár kiszakadt lények élni.

c)   A társadalom működésének rémregényét reprezentálja: egy ismerős számára tökéletesen 
elhihető az, hogy ahogyan valaki egyszer csak egy eltűnt másik valaki lakásában lakik, úgy ő 
maga is egyik pillanatról a másikra letartóztatottá váljon. Ezen abszurditás realitásnak nyilvá-
nítása pedig a társadalom „belakottan” abszurd működésének köszönhető. Vagyis: a regény-
ben az igazi pokol maga Moszkva, azaz a sztálinizmus birodalma.
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d)  A regénye ellen indított kultúrpolitikai hadjárat tette tönkre a Mestert. A biblikus tradíció 
elevenné tétele mint ideológiai merénylet jelent meg a kizárólagosan csak pártdirektívákban 
létezni parancsoló rendszerben, így a Mester teljes szellemi létét megsemmisítették: nem 
publikálhatott, alkotását kigúnyolták. A folyamatos üldöztetés idegfeszültsége pedig parano-
iássá és kibírhatatlanul szorongóvá tette. Így elmegyógyintézetbe való vonulásával mintegy 
önmaga hajtotta végre azt az ítéletet, amelyet egyébként a valós sztálinizmus is előszeretettel 
szabott ki a veszélyesnek ítélt értelmiségiekre: akit nem öltek meg, nem küldtek lágerbe, 
nem börtönöztek be, azt elmegyógyintézetbe csukták. 

e)  Egészen sajátos művészetfelfogás ez: ihletett, az igazságot meglátó, mintegy isteni sugallatra 
alkotó zseniként jelenik meg a Mester. Elsőre talán úgy tűnik, hogy ez a zsenikép tulajdon-
képpen a romantika „alter deus” művészfelfogásának megjelenése, de ez a párhuzam sem-
miképpen sem helytálló: a Mester nem az az extravagáns, halállal eljegyzett, kvázi szektaala-
pító, a magánéletet is műalkotássá tevő, egy szubkultúra számára karizmatikus vezérfigura, 
amely karakterben a 19. század a zseniket tisztelte. ő sokkal inkább az orosz kultúrának és 
spiritualitásnak a gyermeke, aki számára az érzékileg megtapasztalható Teremtés Isten teste, 
vagyis az a közeg, amelyben a beláthatatlanul gazdag Teremtés ura megjelenik. A művész 
tulajdonképpen alkotásában ezt a teremtőerőt reprezentálja.

f)  A fentiekre érzékeny, sőt ezt ellenségnek tekintő sztálinizmus társadalma tagjai számára ez 
a regény vagy nem létezik (hiszen az olvasókhoz el sem jut – akár sokáig maga A Mester és 
Margarita), vagy üldözendő és megsemmisítendő ellenfél (amint ezt a rendszerrel paktáló 
értelmiség meg is teszi). Az üldözés egyik legfőbb kulturális oka pedig valószínűleg az, hogy 
maga a sztálinizmus mintegy a biblikus megváltástörténet perverziójánek tekinthető: az Ígé-
ret földje a kommunizmus, ahová a Messiás helyébe lépő Vezér juttatja el a népet áldozatok 
árán, melyek közül a legsúlyosabb éppen „árulóvá lett” elvtársainak áldozati halála.

  Az értő és társalkotóvá váló olvasók pedig elsősorban a transzcendencia „lakói”: Woland és 
udvartartása, valamint az egyszerre szereplő és írótárs Jesua és Pilátus. Az emberi világból 
pedig azok válnak kreatív olvasóvá, akik már kapcsolatba kerültek a transzcendenciával: a 
Wolanddal való találkozást önismereti katarzisként megélő Iván és a Sátánnal szövetségre 
lépő Margarita.

g)   A „Béke veletek!” (Shalom!) biblikus köszöntés: többek között így köszönti Jézus feltámadása 
után tanítványait (pl. Jn. 20,19), akik egy kivétellel mind cserben hagyták őt passiójában. 
Margarita öröme pedig („Látod, nem hagynak el minket”) az egyik legalapvetőbb biblikus 
ígéretre vonatkozik: az ószövetségben Isten ígéri meg népének többször is, hogy nem hagyja 
el őket (pl. Iz. 41,10); vannak olyan értelmezések is, amelyek szerint maga a JHWH név értel-
mezhető így is: Én vagyok, aki veled leszek eljövendő – vagyis: én vagyok, aki veled leszek, 
aki nem hagylak el; az újszövetségben Jézus ígéri meg tanítványainak, hogy velük lesz min-
den nap a világ végezetéig (pl. Mt. 28,20). E jó hírt a műben Woland egyik segítőtársa hozza, 
hiszen a regény világában ők az egységes Teremtés angyalai.

C)
a)   Woland száll, és megállapíthatalan, hogy milyen anyagból van ő és lova: holdsugárból-e vagy 

sötétségből vagy felhőből – vagyis, amikor felölti saját alakját, testetlen, szellemi lényként 
jelenik meg. Szerepe az igazságszolgáltatás, a bűnbocsánat szabadulása jóhírének meghirde-
tése, Jesua szavainak tolmácsolása: vagyis egyértelműen Isten küldötte, angyala, amennyiben 
ebben a műben Istenen a Teremtés személyességét és dialogikusságát értjük.

b)   Ismerik egymást: Woland meséli el Jesua és Pilátus találkozását, Lévi Máté neki tolmácsolja 
Jesua kérését, amelyet Woland habozás nélkül teljesít. Minden jel arra mutat, hogy tisztelik 



m i H A i l  E v A N g é l i u m A   7 7

egymás szabadságát, és önállóságuk méltóságát fel nem adva együtt munkálkodnak a sza-
badítás, azaz a megváltás nagy művén. Amint Woland mondja a Jesuát és őt egyaránt nem 
értő Lévi Máténak: „Más-más nyelven beszélünk,... de ez mit sem változtat azon, amiről 
beszélünk.” (488. old.)

c)   A Mester elbocsátja a kősivatagban gyávaságáért vezeklő Pilátust, aki elindul a holdsugárös-
vényen, hogy Jesua Ha-Nocrival találkozzon és mindörökre vele beszélgessen. (Az epilógus-
ban Hontalan Iván látomásából megtudjuk, hogy a hajdani ítélethozó és az elítélt szenvedé-
lyes és vég nélküli beszélgetésben sétálnak, és Jesua megesküszik Pilátusnak, hogy ő nem halt 
kínhalált.) A húsvét mind az ó-, mind az újszövetségben szabadulásünnep – a regényben a 
sztálinizmus pokoli rabságában vergődő Moszkvából kerülnek át a regény szereplői a transz-
cendencia szférájába, ahol, miközben Moszkvában maradó testeik meghalnak, szabaddá vál-
hatnak.

d)  „– Nekem is vele kell mennem ... amoda? – kérdezte nyugtalanul a Mester, meghúzva lova 
kantárszárát.” (518. old.)

  A Mester akkor viselkedik így, amikor látja, hogy a megszabadult Pilátus elindul a hodsugár-
ösvényen a fénybe, Jesuához. Nyugtalansága és az, hogy lovát visszatartja, elég egyértelmű-
en azt fejezi ki, hogy ő nem akar ugyanerre az útra lépni. A továbbiakból az is kiderül, hogy 
Moszkvába sem akar visszajutni.

e)   Nekik a nyugalom jut osztályrészül, szerelmi idill, amelyben a Mester tovább alkothat.  
A lakhely, amely a szerelmespár örök nyugodalmának helye lesz, nagyon hasonlít a weimari 
Goethe-házra, így tovább erősödik a mű önreflexív jellege: a Faust-parafrázis szereplői így 
mintegy visszaérnek arra a helyre, ahol az egyik legnagyobb jelentőségű Faust-történetvari-
áns megszületett, amint erre Woland is utal („Nem akarna, mint Faust, lombikok fölé gör-
nyedni, abban a reményben, hogy sikerül új homonculust létrehoznia?” – 518. old.).

  Sajátosan ironikussá teszi ezt az értelmezést az az összefüggés, hogy Woland a Mestert ja-
víthatatlan romantikusnak nevezi, aki esténként Schubertet szeret hallgatni – noha nyilván 
mindkettőjük számára tudott Goethe romantikaellenessége és az, hogy a verseit kongeniá-
lisan megzenésítő Schubertet semmire sem tartotta, a zeneszerző által neki mindig megkül-
dött dalkottákra sohasem reagált. Bulgakov regénye tehát ezen az irodalom- és zenetörténeti 
szinten is szabadító tettet hajt végre: a regénybeli „Goethe-házban” végre összebékül Faust 
és Schubert. (Érdekes adalék lehet még, hogy Woland neve úgy is értelmezhető, hogy a 
„Wo ist das Land....” kezdetű Mignon-dal megjelölt szavainak összeolvasásából ered. Vagyis 
a beszélő név jelentése: ’hol van az az ország’. A mű egésze pedig értelmezhető úgy, mint 
a Bulgakov számára oly fontos 19. század végi és 20. századi, alapvetően perszonalista gon-
dolkozású orosz vallásbölcselők – pl. Szemjon Frank, Bergyajev, Sesztov – Isten Országa 
koncepciójának művészi átirata: Woland katalizáló tevékenysége közeget teremt az interper-
szonális szeretetkapcsolatokban bennünk és közöttünk konstituálódó Isten Országa szabad-
ságának megtörténéséhez.)

  (Megjegyzés: a Goethe-ház mint analógia Varga Mátyás referátumában hangzott el, a Wo-
land név értelmezési lehetősége pedig Balassa Pétertől műelemző szemináriumon az ELTE 
BTK esztétika szakán, valamikor a kilencvenes évek elején.)

f)   Amint Woland mondja a bálon Berlioz levágott fejének: „mindenkinek az ő hite szerint ada-
tik” (371. old.). Ennek megfelelően mindenkinek az jut a regényben osztályrészül, ami az ő 
személyiségének, igazságának, narratív identitásának megfelel: pl. a hatalom kiszolgálásában 
önmagát szellemileg meggyilkoló Berlioz semmivé válik, a Mester bodog szerelmes és alkotó 
ember, Margarita boldog olvasó és asszony, Pilátus pedig az ő magányát és fájdalmát felismerő, 
gyávaságát megbocsátó bolondos vándorfilozófus, Jesua Ha-Nocri örök beszélgetőtársa lesz.
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rEFlEKtálás
4. lépés: 4–6. feladat

48. oldal

20 PERC

T/4–6.

Taná r i  in s t rukc iók 

A tanulók egy rendkívül komplex szövegvilág valószínűleg sok nehézséget támasztó értelmezési • 
munkáján estek át, így a frontális beszélgetés célja az, hogy egyrészt az interpretációs munka 
eredményei közkinccsé válhassanak, másrészt ezek a tudások egymással konstruktív-kreatív dia-
lógusba kerülhessenek. 
A beszélgetést célszerű tanári kérdésekkel indítani: pl. milyen parafrázisokban jelenik meg a hús-• 
vét-esemény a regényben?; milyen ördög Woland?; milyen intertextusokat és miféle variációkban 
fedeztetek fel a szövegben? stb. Valószínűleg először a vonatkozó kérdéskörrel foglalkozó cso-
portok tagjai fognak megszólalni, aztán remélhetőleg be fog indulni a megszerzett tudásanyagok 
egymást megtermékenyítő szellemi mozgása. Így az összegző beszélgetés egyben analógiájává is 
válhat a regény dialogikus kozmoszának.
Az óra utolsó 1−2 percében beszéljük meg a diákokkal a házi feladatokat. A mindenki számára • 
szóló házi feladat az lesz, hogy megbeszélt határidőre minden csoport készítse el a saját csoport-
munkája eredményét a közös megbeszélés összefüggésében összegző hand-outot, és azt tegye 
valamilyen formában hozzáférhetővé a többiek számára. 
Az alternatív házi feladatok csak az önként jelentkezők számára szólnak, az ő megbeszélt határ-• 
időre beadott munkáikat a tanárnak külön konzultáció keretében kellene értékelnie, képzőművé-
szeti alkotásaikat pedig jó lenne az osztályban a többiek számára is hozzáférhetővé tenni. 
A kreatív feladatok értékelésekor a szövegalkotás retorikai és stilisztikai összetevői mellett figye-• 
lembe kell venni a mű világképe iránti hermeneutikai tapintat és affinitás összetevőit is.

K ieme l t  ké s z s égek ,  kép e s s égek:  interpretációs tapasztalatok önálló, argumentált véle-
ménnyé való formálása, figyelem, koncentráció, tolerancia, empátia, konstruktív vitatkozás

Cé l c s opor t  –  d i f fe renc iá lá s:  az egész osztály

Munka fomák:  frontális, egyéni (házi feladat) 

Móds ze rek ,  e l j á rá s ok:  megbeszélés, vita

4. Közzététel és eszmecsere
 Közös beszélgetésben vitassátok meg csoportmunkátok eredményét!

5. Házi feladat
 Megbeszélt határidőre tegyétek hozzáférhetővé azt a segédanyagot, amely értelmező munkátok 

eredményeit összegzi!
 Vegyétek figyelembe az órai vita hozadékát!
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5. lépés: 7. feladat

48. oldalT/7.

Szakirodalmi ismeretek azonosítása szépirodalmi szöveg-
részletekben  

Házi feladat

6. Alternatív házi feladatok

a) Készíts(etek) a regény egy szereplőjéről vagy jelenetéről képzőművészeti alkotást!

b) Írd meg, hogy szerinted hogyan folytatódik Jesua Ha-Nocri és Poncius Pilátus beszélgetése a 
holdsugárösvényen!

c) Írd meg a Mester és Margarita egy napját abban a házban, amelyet jutalmul kaptak!

Taná r i  in s t rukc iók

A feladat a Kafka-, T. Mann-, ill. Bulgakov-órák után áttekintő módon próbálja a tanulóknak ös-• 
szefoglalni-bemutatni a prózában a 20. század első felében történt legfontosabb változásokat.
A tanulók feladata az, hogy az eddigi szövegelemző munka tapasztalataira támaszkodva önálló • 
munka keretében értelmezzenek szakirodalmi szövegeket, és az ebből származó tudásukat ref-
lektíve alkalmazzák a vonatkozó szépirodalmi részletekben megtestesülő prózapoétikai eljárások 
azonosítása révén. 
Remélhetőleg e munka közben egyrészt sikerélményben lesz részük, hogy viszonylag nehéz szö-• 
vegrészletekkel önállóan bánni tudnak, másrészt talán néhány különösen érdeklődő tanuló ked-
vet kap arra, hogy valamelyik említett regényt vagy vele „rokon” műalkotást elolvassa.
A feladat megoldására feltétlenül térjünk vissza a következő órák valamelyikén, és az esetleg fel-• 
merülő kérdéseket beszéljük meg.
A szakirodalmi szövegek forrása: Gintli Tibor – Schein Gábor: • Az irodalom rövid története. A rea-
lizmustól napjainkig. Jelenkor Kiadó, Pécs, 2007; 194–214. old.; 244–251. old.; 449–454. old.

K ieme l t  ké s z s égek ,  kép e s s égek:  koncentráció, szövegértés, prózapoétikai eljárások azo-
nosítása

Cé lc s opor t  –  d i f fe renc iá lá s:  az egész osztály

Munka fomák:  egyéni

Móds ze rek ,  e l j á rá s ok:  házi feladat: szakszöveg-értelmezés, fogalmi tudás alkalmazása 
szépirodalmi szövegrészleteken

7. A modern regényről

a) Olvasd el az alábbi rövid bevezetőt, majd utána a táblázatban az írókra lebontott szakszövege-
ket (a szakirodalmi szövegek forrása: Gintli Tibor – Schein Gábor: Az irodalom rövid története. 
A realizmustól napjainkig. Jelenkor Kiadó, Pécs, 2007; 194–214. old.; 244–251. old.; 449–454. 
old.)!
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b) A táblázat bal oldalán olvasható regényrészletekben felismert prózapoétikai eljárások leírásait 
húzd alá a szakirodalmi szövegekben! (A jelöléshez használj a táblázat mindkét oldalán azonos 
színű tollat/ceruzát!)

A regény műfajában a 20. század elejétől radikális és rendkívül sokirányú átalakulások történtek, me-
lyek nyilvánvalóan összefüggésben állnak azokkal az ismeretelméleti, nyelvfilozófiai és személyiség-lé-
lektani felismerésekkel, amelyek a század első felében felhalmozódtak. A világ megismerhetőségének, 
a nyelv valóságra való vonatkozásának és a személyiség egységességének illúziói szertefoszlottak, s 
így a művészi szöveg mozgásának sajátosan új formái keletkeztek, amelyek hihetelen gazdagságú és 
sokféleségű művészi világot teremtettek meg. E gazdagságból most nyilvánvalóan csak töredéknyi részt 
tudunk felvillantani, de mindez talán elég lesz arra, hogy egyrészt a fejezet folyamán eddig elvégzett 
szövegelemző munkát tágabb történeti kontextusba helyezze, másrészt további önálló olvasásokra-ka-
landozásokra inspiráljon titeket.

A 20. századi regény poétikájának megváltozása rendkívül sokirányú volt, de néhány uralkodó tenden-
ciája szembetűnő, pl.: 

előtérbe került a szubjektív időtapasztalat megformálása, az emlékezés folyamatszerű, idősíkokat • 
egymásba író, a nyelvi mintázatokat fellazító tudatfolyamként való megjelenítése;
nagy jelentőségre tettek szert a nézőpontváltások, amelyek reflektálása egyre nagyobb befoga-• 
dói aktivitást vár el;
a regényszöveg gyakran esszéizálódik, főleg a (művészet)filozófiai, sokszor önreflexív jellegű „ki-• 
térők” válnak gyakorivá.

szövegrészleT szakirodalom

(1)

Így történt, hogy sokáig, ahányszor éjszaka 
felébredtem és Combray-ra emlékeztem, min-
dig egy fényes falsíkot láttam, csupa gomolygó 
árnyék között, mint mikor a bengálitűz vagy a 
villamos fényszóró egy épületnek csak egy-egy 
szárnyát világítja meg s emeli ki, míg a többi ho-
mályban marad: lenn, a széles alapnál a kissza-
lon, az ebédlő, a sötét fasor kezdete, amelyen 
át majd Swann úr, az én esti szomorúságaim 
akaratlan szerzője érkezik, a bejáró, ahonnan 
az első lépcsőfok felé megyek, aztán maga ez 
a lépcső, amelyen oly nehéz volt felvánszo-
rognom, s amely e szabálytalan piramisnak 
keskeny törzsét alkotta; s fenn, a piramis tete-
jén a hálószobám, az üvegajtós kis folyosóval, 
ahová anyám fog benyitni; egyszóval mindig 
ugyanaz a látvány, ugyanabban az órában, el-
szigetelve mindattól, ami körötte lehetett, egy-
magában válva ki a homályos háttérből, csak a 
legszükségesebb díszlet (mint aminőt régi szín-
művek elején látunk felrajzolva, vidéki előadá-

(1)

Az emlékezés folyamatának megjelenítésén alap-
szik MARCEL PROuST (1871–1922) hét kötetből 
álló, Az eltűnt idő nyomában (1913–1925) című 
regényfolyamának poétikája, amely a múlt elbe-
szélhetőségének kérdéseit mindaddig ismeretlen 
összetettséggel és árnyaltsággal vetette fel. Az 
idő elbeszélhetőségének problémáját az egyéni 
emlékezetben visszaidézett múlt megragadása-
ként értelmezi. Az egyes szám első személyben 
megszólaló elbeszélő legfőbb törekvése éppen 
abban jelölhető meg, hogy saját szubjektumának 
változatait minél gazdagabb sokféleségükben és 
élénk különbözőségükben idézze maga elé egy 
nagyszabású narratíva keretében. Proust műve a 
személyiség történetének elbeszélésével ugyan 
kapcsolódik az életrajzi regény, illetve az em-
lékirat-irodalom hagyományához, ugyanakkor a 
poétikája alapját képező emlékezéskoncepció és 
a narratív szerkezet tekintetében mégis messzi-
re távolodik ezektől. Az életrajzi keret a korábbi 
regényirodalomban többnyire lineáris előrehala-
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szövegrészleT szakirodalom

sok számára) az én vetkőzésem drámájához; 
minthogyha az egész Combray csak e két eme-
letből állott volna egy vékonyka lépcsővel ösz-
szekötve, s minthogyha örökké este hét óra lett 
volna.

(Az eltűnt idő nyomában. Swann)

...fáradtan az egyhangú naptól s egy szomorú 
holnap távlatától, ajkamhoz emeltem egy ka-
nál teát, amelybe előtte már beáztattam egy 
darabka süteményt. de abban a pillanatban, 
amikor ez a korty tea, a sütemény elázott mor-
zsáival keverve, odaért az ínyemhez, megre-
megtem, mert úgy éreztem, hogy rendkívüli 
dolog történik bennem. Bűvös öröm áradt el 
rajtam, elszigetelt mindentől, és még csak az 
okát sem tudtam... S hirtelen megjelent az em-
lék. Ez az íz annak a darabka madeleine-nek 
az íze volt, amit Combray-ban, vasárnaponként 
(mert olyankor mise előtt sose hagytam el a há-
zat) Léonie néném szokott adni, ha felmentem 
köszönni a szobájába, miután előbb beáztatta 
a teájába vagy a hársfateába.

(Az eltűnt idő nyomában. Swann)

dást, valamint az élettörténetet alkotó események 
részletes előadását jelentette. Proust nem töre-
kedett arra, hogy műve megfeleljen ezeknek a 
hagyományos műfaji elvárásoknak, Az eltűnt idő 
nyomában meglehetősen radikálisan szakított a 
történetelvű prózával. Cselekmény helyett egy-
egy benyomás, érzékelés, lelkiállapot részletező, 
kifinomultan árnyalt leírása s az ezekhez fűzött 
elmélyült elmélkedések, értelmezések alkotják a 
szöveg gerincét.

Proust megközelítésében a személyiség pillanat-
nyi beállítódások, érzékletek és benyomások ösz-
szessége. Ami igazából a szubjektumhoz tartozik, 
csupán egy belső élmény, állapot, amely a tudás-
tól teljesen független. Az egykori Én-ek emléke-
zésben adódó visszaidézése ezt a teljesen saját 
minőséget igyekszik megragadni. Mivel az eleve-
nen érzékelő és a világot alkotó Én nem a fogal-
mak, a logika vagy a tudás keretei között nyilvánul 
meg, ezért visszaidéződése sem történhet ezeken 
az utakon. Proust Bergson nyomán kitüntetett je-
lentőséget tulajdonít az akaratlan emlékezésnek, 
melynek során egy érzékszervi benyomás révén 
idézi vissza az egykori eleven érzékelést és a hoz-
zá kapcsolódó múltbeli szemléleteket. Az ilyen 
emlékek az idő egy-egy zárványát alkotják, a múlt 
egy-egy fragmentumának fellelése azonban nem 
azonos a megtalált idővel. Ez ugyanis csak a műal-
kotás révén valósulhat meg, amely az önkéntelen 
emlékezésben megmutatkozó múlttöredékeket az 
értelmezés, a reflexió segítségével egymásra vo-
natkoztatja. Az egyes emléktartalmak viszonyát 
nem a rögzített, lineáris kapcsolatok jellemzik, 
hanem a mellérendelésben megvalósuló nyitott-
ság. Az emlékképek tehát hálózatszerű struktúrát 
alkotnak egymással, melynek elemei kölcsönösen 
jelentést adnak egymásnak. Vélhetőleg az idő 
zárványainak ez az összefüggésrendszere értel-
mezhető megtalált időként. Az önmaga változa-
tai után kutató szubjektum ennek a szerkezetnek 
révén férhet hozzá belső világának átfogóbb tör-
ténetéhez. Az Én saját területe az eredeti, eleven 
benyomás, a művészet pedig a szisztematikus tu-
dástól való elszakadás és az eredeti tapasztalás 
szemléletmódjának érvényre juttatása. Az eleven



8 2  s z ö v E g é r t é s – s z ö v E g A l K O t á s  •  1 2 .  é v F O l Y A m

szövegrészleT szakirodalom

tapasztalás tehát (mű)alkotás, míg a művészet az 
első érzékletes tapasztalás visszaidézése. Proust 
regényének nyelvét is ez a törekvés jellemzi. Az ér-
zékelés és a fantázia teremtette belső képek leírá-
sának hallatlan árnyaltsága, bonyolultan strukturált, 
oldalnyi terjedelmű összetett mondatai ennek a 
poétikának következményei, valamint az elbeszélői 
nyelv metaforákkal telített volta is. Az eredeti be-
nyomás megjelenítésének poétikája Proust epiká-
ját az impresszionizmushoz kapcsolja, de futó be-
nyomások gyors rögzítése, laza szerkesztés helyett 
egy-egy benyomás aprólékos, bölcseleti mélységű 
értelmezése és hatalmas ívű kompozíció jellemzi 
ezt az egyedülálló könyvet.

(2)

Az Emlékezet Lányai fabuláznak. de valahogy 
mintha nem az Emlékezet Leányai fabuláztak 
volna. Egy mondat erre türelmetlenségből, 
Blake túlzásainak szárnycsapása. Mindenség 
terei, diribdarabra tört üveg, roggyant állvány-
zatok, látom romlástokat, és az időre hamut 
szór foszló felhőfalanx. Mi marad nekünk?

(Ulysses)

Halálán van – állapította meg –, ha ugyan nem 
halott azóta.
                        A síró szajha, az utca-szemét
Majd megszövi Írföld szemfödelét.

(Ulysses)

(2)

A modern regény poétikai megújulásának fo-
lyamatában minden bizonnyal james joyce 
(1882–1941) művei képviselik legradikálisabb for-
mában a kísérletező invenció elvét. Joyce művei 
nem utasítják el teljesen a valóságra való vonat-
koztatás lehetőségét, ugyanakkor a világra vonat-
kozó tapasztalatok újjáteremtését hangsúlyozzák 
az irodalmi szövegben, továbbá azt, hogy e folya-
mat nyomán a valóságtól eredendően különböző 
minőség jön létre.

az Ulysses (1922) című regényében például a 
tudatfolyam megjelenítésének számos nyelvi el-
járása: a központozás elmaradása, az önkénte-
len gondolattársítások megjelenítése, a tudatba 
idéződő versikék, értelmetlen rigmusok véletlen-
szerű felbukkanása, a testi funkciók gondolatso-
rokat megszakító vissza-visszatérő jelzése vagy a 
szintagmatikus szerkezetek gyakori hiányossága, 
töredékszerűsége stb. mind azt a célt szolgálja, 
hogy a tudat működését minél valószerűbben ad-
ják vissza. Elsődleges feladatuk az, hogy a tudat 
megállíthatatlan áramlását a jelenben lejátszódó 
folyamatként jelenítsék meg, eltüntetve az elbe-
széltség, a valaki által történő közvetítés nyomait. 
ugyanakkor a mimetikus tendenciáktól rendkívül 
látványosan hajlik el a játékos nyelvi lelemény 
szinte kifogyhatatlan szövegbeli áradása. A nyelvi 
megalkotottság középpontba kerülése folytono-
san az olvasó figyelmébe idézi azt a tényt, hogy



m i H A i l  E v A N g é l i u m A   8 3

szövegrészleT szakirodalom

nem közvetlenül a „valósággal” találkozik, hanem 
egy irodalmi szöveggel. A befogadót a hétközna-
pi nyelvi tapasztalataitól erőteljesen eltérő szöveg 
egyben arra is emlékezteti, hogy a nyelv a neki tu-
lajdonított leíró funkció mellett világot konstruáló 
szereppel is rendelkezik.

az Ulyssesben az elbeszélt egy nap rendkívüli 
eseményektől mentes történései egyfajta kaoti-
kus, labirintus jellegű képet adnak mind a regény 
idejéről (1904. június 16-a reggel 8 órától 17-e éjjel 
két óra utánig), mind a regény teréről (dublin vá-
rosa). A mű történet helyett beszédmódok, nyelv-
változatok és áramló tudatfolyamok bonyolult 
szövedékét kínálja. Meghatározó poétikai vonása, 
hogy egymástól teljesen eltérő beszédmódokat 
mozgósít anélkül, hogy a narrátori hang megvál-
tozását előzetesen jelezné vagy kommentálná.  
A narrációs sémák sokféleségét tovább gazdagítja 
a stílusimitációk és műfajparódiák sokasága. Az 
argószerű kocsmai handabandázástól a mitologi-
záló fennköltségig terjed a játékosan megidézett 
nyelvi regiszterek skálája. Az idézett műfajok leg-
alább ilyen gazdag változatosságot mutatnak: az 
újságcikk, az édeskés szerelmi regény, a perirat, 
a prédikáció, a hősi eposz, a katekizmus, a tudo-
mányos értekezés nyelvi sajátosságainak imitálása 
– hogy csupán néhány kiragadott példát említsünk 
– nagymértékben hozzájárul a kaotikus sokféleség 
érzetének felkeltéséhez, amely a szöveg meghatá-
rozó olvasói tapasztalata.

A regény nem csupán dublin, hanem az európai 
kulturális hagyomány labirintusában is bolyong. 
az Odüsszeia cselekményének imitálása mellett 
hasonló szerep tulajdonítható a dedalus névnek 
(a regény egyik nagyon fontos szereplőjét Stephen 
dedalusnak hívják), amely nyilvánvalóan rájátszik 
a labirintust építő és fogságból szállva menekü-
lő művész történetét elbeszélő – többek között 
Ovidius Átváltozásaiban is szereplő – mítoszra.  
A regény az európai kultúra többi forrását szintén 
a szöveg világába hívja. Nagy hangsúllyal szere-
pelteti a keresztény tradíciót, melyet nem csupán 
ironikusan kezel, amit az is jelez, hogy a regény 
egyik strukturális elveként a Szentháromságot idé-
ző tagolódás is felvethető. A kulturális tradíciók
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harmadik alkotóelemeként a zsidó hagyományra 
utalhatunk. A regény központi alakja, Leopold 
Bloom zsidó származású, s ezt a tényt az ese-
mények és Bloom belső monológjai egyaránt az 
olvasó figyelmébe idézik. Az európai hagyomány 
negyedik elemét a kereszténység előtti pogány 
törzsi kultúra alkotja, melyet a regényben a kelta 
mítoszok világa, a hősi epika képvisel. Ennek nyo-
mán kijelenthető, hogy az Ulysses a tradíciót meg-
kerülhetetlennek, ugyanakkor örökölt formájában 
elfogadhatatlannak tartja, s a személy számára 
olyan kihívásként értelmezi, amely arra szólítja fel, 
hogy találja meg helyét folyamatában – benne, de 
egyben rajta kívül, azaz átértelmezve sajátítsa el.

A kortárs magyar irodalom egyik legkiválóbb, 
posztmodern szerzője, Esterházy Péter művésze-
tére alapvető hatást gyakorolt a joyce-i próza. 

És még egy érdekesség az Ulysses hatástörténe-
téből:

A Bloomsday kezdetben írországi, mára nem-
zetközivé vált, évente megtartott irodalmi ünnep, 
mely nevét az Ulysses egyik főszereplőjéről, Leo-
pold Bloomról kapta. Azon a napon (június 16-án) 
tartják, amelyen a regény cselekménye játszódik 
1904-ben.

Az első Bloomsdayt dublini irodalmárok kezde-
ményezésére a fiktív események valós ötvenedik 
évfordulóján rendezték meg. A Joyce-kultusz az 
1980-as évektől öltött egyre nagyobb méreteket, 
a regény helyszíneit felkereső irodalmi turisták 
száma ekkortól szaporodott meg. A jubileumi, 
2004-es Bloomsday öt hónapos rendezvénysoro-
zattal (ReJoyce 2004) egészült ki.

Magyarországon 1994-től rendeznek Bloom-
napot Szombathelyen: Leopold Bloom édesapja, 
Virág Rudolf ugyanis Szombathelyről kivándorolt 
magyar zsidó. Az Iseumon kívül 1997-től a Fő utca 
40–41. alatt felavatott Blum-ház szolgál a rendez-
vények színhelyéül (a ház egyébként valóban egy 
Blum nevű család tulajdonában volt).
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(3)

Orlando a sötétbe nézett. Ott volt a férje ha-
jója, egy hullámhegy tetején! Felemelkedett, 
újra és újra, és megint csak emelkedett. Ezer 
halál hófehér íve tornyosodott eléje. ó, vakme-
rő, nevetséges férfi, aki mindig vitorlázol, s oly 
hasztalan, a Horn-fok körül, a viharos tarajok 
élén! de a hajó átsiklott az íven, megmenekült, 
végre megmenekült!

– Csoda! Rajongás! Önkívület! – kiáltott fel 
Orlando –, csoda! – és akkor elült a szél, le-
csendesedtek a hullámok; és Orlando tisztán 
látta a víz békés borzongását a holdfényben.

(Orlando)

– Marmaduke Bonthrop Shelmerdine! – kiál-
tott fel a tölgyfa alól.

A csillogó, szépséges név acélkék tollként 
hullt alá az égből. Orlando nézte, mint hull, 
forog s bukdácsol a levegőben, lassan eső 
nyílvessző, amely gyönyörűségesen hasítja a 
levegőt. A szerelmes jött, ahogy jönni szokott, 
a holt nyugalom pillanatában; mikor a hullám 
borzongott, és a foltos levelek a lábára hulltak 
az őszi erdőben; mikor a leopárd elcsendesült; 
mikor a hold a víz tükrén játszott, és mi sem 
mozdult ég és föld között. Akkor jött ő.

(Orlando)

(3)

virginia Woolf (1882–1941) koncepcioná-
lisan elhibázottnak tekintette Joyce módszerét, 
amely kizárólag egyetlen szereplő tudatának meg-
jelenítésére összpontosít, s lemond az egymással 
bonyolult viszonyok hálózatában létező tudatok 
kapcsolatainak ábrázolásáról. Véleménye szerint a 
személyiségnek ugyanúgy egyik létformája a róla 
másokban kialakult kép vagy megőrzött emlék, 
mint saját tudati tevékenysége. A tudatfolyamról 
alkotott woolfi elgondolás szerint a narrációnak 
érzékeltetnie kell a benyomások sokféleségét, va-
lamint a gondolkodás és az érzékelés különböző 
szintjeinek egymásmellettiségét.

A tudatfolyam poétikai eljárása a személyiség 
sokféleségének feltételezésén alapul. Az Én válto-
zékonysága arra vezethető vissza, hogy az adott 
pillanatban megmutatkozó szubjektum a pillanat-
nyi érzékelés, a képzelet és az értelem együttmű-
ködéséből születik meg. Így az egyetlen névvel 
azonosított személyiség valójában különböző Éne-
ket takar. Az Orlando (1928) című regény fantasz-
tikus eseménysora, mely egy háromszáz évig élő, 
eközben nemet is cserélő főúr történetét beszéli 
el, ugyancsak ezt a sokféleséget viszi színre játé-
kos formában. A szöveg zárlatában a saját szerepe 
felett ironizáló történetmondó úgy kommentálja 
Orlando önkeresését, hogy a regényben megje-
lenő néhány énjéhez képest sok ezret is játékba 
hozhatott volna, de egy életrajz ilyen töredékes 
tablóval is teljessé válhat.

A Woolf által kialakított elbeszélésmód erőtel-
jesen leszűkíti a narrátor szerepkörét: általában 
nem vázolja az olvasó számára a regénybeli szitu-
ációkat, a közvetlen közlések tekintetében néhány 
külső körülmény jelzésére szorítkozik, tartózkodik 
az alakok és a szereplők által átélt élmények mi-
nősítésétől.

Woolf írásmódjában a művészet utánzó és lé-
tesítő természetének koncepcióját egyszerre mű-
ködteti. A tudatban lezajló sokféle folyamat mi-
nél pontosabb megjelenítésének igénye erősen 
kötődik az irodalom mimetikus felfogásához, míg 
a beszédmód hangsúlyozott artisztikuma, kifino-
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mult költőisége – mely elsősorban a metaforikus 
nyelvhasználatban mutatkozik meg – az irodalom 
önelvűségének, autonómiájának gondolatához 
kapcsolható.

(4)

Valaki megrágalmazhatta Josef K.-t, mert noha 
semmi rosszat sem tett, egy reggel letartóztat-
ták. Háziasszonyának, Grubachnénak a sza-
kácsnője, aki nyolc óra tájt naponta behozta 
a reggelijét, ezúttal nem jött. Ez még sohasem 
fordult elő. K. még egy kis ideig várt, vánkosáról 
kinézett a szemközt lakó öregasszonyra, aki va-
lami egészen szokatlan kíváncsisággal figyelte 
őt, de aztán megütközve és éhesen csöngetett. 
Rögtön kopogás hallatszott, s egy férfi lépett 
be, K. sohasem látta még ebben a lakásban.

(A per)

Nem – mondta az ablaknál ülő férfi, könyvét 
egy asztalkára dobta, és felállt. – Nem mehet el, 
hisz le van tartóztatva. – úgy látszik – mondta 
K. – S ugyan miért? – kérdezte aztán. – Mi nem 
vagyunk illetékesek ennek közlésére. Menjen a 
szobájába és várjon. Az eljárás most már meg-
indult, a kellő időben mindent megtud majd.

(A per)

(4)

franz kafka (1883–1924) műveinek sajátos 
narrációja nem sorolható be sem a lélektani ér-
dekeltségű, sem a szöveg fiktivitását hangsúlyo-
zó, játékos-ironikus önreflektív beszédmód vál-
tozatai közé. Kafka érett regényeinek, A pernek 
(1925), illetve a kevésbé egyenletes színvonalú, 
de ugyancsak jelentős A kastélynak (1926) törté-
netsémája egyaránt arra a mozzanatra épül, hogy 
a főhős sikertelenül igyekszik közelébe jutni an-
nak az instanciának, amely személyes létét, vala-
mint az őt körülvevő világot alapjaiban határozza 
meg. A Törvény, illetve a Kastély metaforájával 
jelölt végső okok, értelmek megismerése eleve 
lehetetlen, azaz elérhetetlenségük nem a főhős 
vagy más szereplők képességeiben mutatkozó 
hiányosságokon múlik. A létállapot megjeleníté-
sére hivatott általánosító, absztraháló tendenciát 
Kafka elbeszélő műveinek példázatszerű jellege 
is mutatja, amely a szövegek főhősét az ember 
jelképévé formálja.

Kafka műveinek értelmezésekor fontos szem 
előtt tartani a metaforákkal jelzett tartalmak meg-
határozatlanságát, mivel a szövegnek tulajdonít-
ható jelentések e középpontba helyezett elemek 
interpretációjától függenek. Alapvetően eltérő 
olvasatokhoz jutunk például annak a kérdésnek 
megválaszolása során, hogy a Bíróság vagy a Kas-
tély K.-val szembeni abszolút felsőbbségigényét 
indokoltnak vagy igazságtalannak tartjuk. Ha in-
dokoltnak tekintjük, az ember metafizikai bűnös-
ségének gondolatához jutunk, vagyis az eredendő 
bűn elképzelésének modern változatát vagy akár 
egy néma, az embert magára hagyó isten képze-
tét tulajdoníthatjuk a regénynek. Ha az alávetés 
igazságtalansága mellett döntünk, akkor a bürok-
rácia megjelenítésének groteszk elemeit például 
a modern világ személytelen viszonyaival, a hata-
lomnak való kiszolgáltatottság és az elidegenedés 
élményével hozhatjuk összefüggésbe. Ennek meg-
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felelően a főhős megítélése is erőteljesen polari-
zálódik: mutatkozhat saját bűnösségét, létezésé-
nek terhét vállalni nem akaró lázadónak vagy egy 
másik nézőpontból tekintve: az emberi méltóság 
megőrzéséért hasztalanul küzdő, akár még heroi-
kus vonásokat is mutató hősnek stb. Az elbeszélés 
a felvetődő ellentétes lehetőségeket egymás mel-
lett, szinkron módon tartja érvényben.

A bizonytalanság poétikájának jegyében a 
Kafka-művek példázatszerűsége a parabola ha-
gyományos jellegzetességeitől eltérő vonásokat 
mutat. A hagyományos példázat magyaráz, szem-
léltet, feltár vagy határozott ráutalást tartalmaz, 
mindegyik változatának közös jegye, hogy egy ér-
vényesnek és szilárdnak tartott világszemlélet ta-
laján áll. A kafkai parabolikusság azonban éppen 
ennek a rendnek az értelmetlenségét, érthetetlen-
ségét vagy éppen hiányát jeleníti meg. Működését 
tekintve tehát nem meggyőz vagy megvilágít, ha-
nem éppen ellenkezőleg: zavarba ejt s az irányta-
lanság tapasztalatát közvetíti. 

A Kafka-regények narratív struktúrájára jellem-
ző, hogy az elbeszélő nézőpontja nem szakad el a 
főhős perspektívájától, és az elbeszélői hang hatá-
rozottan tartózkodik attól, hogy a regényvilágban 
eligazítsa az olvasót.

A Kafka-szövegek egyik jellegzetes esztétikai 
minősége a humornak egyfajta fanyar, gyakran 
groteszk változata, amely ugyanakkor nem teszi 
átláthatóbbá a szöveg jelentésszerkezetét. Nem 
állítható ugyanis, hgy kétséget kizáróan megren-
dítené a középpontba emelt metaforák abszolút 
pozícióját, azaz a szöveg végérvényesen kizárna 
valamely transzcendens értelmet vagy lényegisé-
get. Nem tudható tehát, hogy a kafkai humor egy 
nevetségessé vált abszolútumra, ennek üres he-
lyére s ezzel a lét abszurd értelmetlenségére utal, 
vagy csupán ennek az ismeretlennek a közvetle-
nül tapasztalható, számunkra érzékelhető külső 
burkát érinti.
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(5)

Siettem, hogy elérjem a kocsit. Ez a sietség, 
ez a futás volt talán az oka annak, no meg a 
kocsi rázása, a benzinszag, az út meg az ég 
kibírhatatlan ragyogása, hogy elszunnyadtam. 
Aludtam majdnem egész úton. Amikor végre 
felébredtem, láttam, hogy egy katona mellé 
szorultam, aki mosolygott, s megkérdezte, hogy 
messziről jövök-e. Azt mondtam: – Igen –, csak 
azért, hogy ne folytassuk a beszélgetést.

(Közöny)

Azt hiszem, hogy elaludtam, mert amikor fel-
ébredtem, csillagok fénylettek az arcomon.  
A mezők nesze hozzám is elhatolt. Éji, földi és 
sós szagok frissítették a halántékomat. Mint egy 
tengerár úgy hatolt belém az alvó nyár csodá-
latos békessége.

(Közöny)

(5)

ALBERT CAMuS (1913–1960) művészete mélyen 
benne gyökerezik abban a kulturális válságtudat-
ban, amely a 30-as évek második felétől alapvető-
en jellemezte a francia szellemi életet. Ebben az 
időszakban a szürrealizmus tudatkritikája mellett 
jelentős hatást gyakorolt Párizsban a kortárs né-
met filozófia számos új iskolája (főleg a husserli és 
a heideggeri), és talán náluk is inkább Nietzsche 
írásai. Az 1940. májusi–júniusi összeomlást, ami-
kor a német csapatok elfoglalták Párizst, senki sem 
csupán politikai és katonai vereségként élte át, ha-
nem a klasszikus humanista tradíció már régóta 
észlelt alapvető válságának beteljesedéseként. 

1935 és 1940 között keletkezett, majd 1942-
ben jelent meg Camus talán legnagyobb hatású 
regénye, a Közöny. Az elbeszélő, Meursault [ejtsd: 
Mörszó], egy algír tisztviselő anyja temetésén nem 
hajlandó hamis könnyeket hullatni, szeretőjével, 
„barátaival” való viszonyában érzelemmentes, és 
egy vasárnap délután, amikor különösen kínzó 
erővel süt a nap, ok nélkül lelő egy arabot, mely 
tettéért egy hosszan elhúzódó perben halálra 
ítélik. Kivégzése előtt Meursault következetesen 
visszautasítja a börtönlelkész vigasznyújtási kísér-
leteit.

A mű eredeti címének pontosabb fordítása így 
hangozna: ’Az idegen’. Az én-elbeszélő idegensé-
ge látszólag tisztán morális természetű: Meursault 
nem hajlandó használni a konvenciók hazug nyel-
vét, nem fogadja el az általuk felkínált társadalmi 
szerepeket, és tetteit visszamenőleg sem kívánja 
racionális lépések eredményeként láttatni. Ide-
gensége mégsem morális gyökerű. Reflexió nélküli 
kötődés alakul ki benne a test, a föld, a világ anya-
gi eseményei iránt, és e közvetlenségnek nincsen 
nyelve, nincs olyan beszéd, amely e tapasztalatot 
a társadalom hierarchizált és racionális érdekektől 
áthatott szerkezetén belül közvetíthetné. Meursa-
ult nyelve a regény első részében a cselekedetek 
és események leírására korlátozódik, és már ekkor 
nyilvánvaló, hogy az elhallgatásokkal, üres he-
lyekkel teli nyelv a meursault-i tapasztalatok elbe-
szélésének lehetetlenségét hordozza. A második
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szövegrészleT szakirodalom

rész bírósági párbeszédeit mindvégig vallató és 
vallatott nyelvének áthidalhatatlan távolsága ala-
kítja.

A regény az olvasónak azonban megadja a lehe-
tőséget, hogy tájékozódjék az elbeszélhetetlenség 
terében: a szimbólumok nyelve, amelyben a fény 
és a sötétség szimbolikája játssza a főszerepet, 
olyan nyelvi hálót hoz létre az elbeszélésen belül, 
amely minden lényeges elem helyét másként jelöli 
ki. Így például, amikor Meursault a bíró kérdésére 
felelve, hogy miért lőtt a földön fekvő arabba, a 
napsütésre hivatkozik, a racionalitás síkján érthe-
tetlenül felel, a szimbolikus szférában viszont pon-
tosan. A jelöletlen időperspektívájú elbeszélésben 
a lövés váratlansága, villámszerű pillanatnyisága 
teszi maradandóvá a test, az érzékelés és a fény 
egyesülését, amit nem merít ki a közöny fogalma, 
hiszen Meursault idegensége a világ tárgyi létéhez 
való közvetlen odatartozás. Az élet teljessége Me-
ursault számára a reflexió szintje alatt nyílik meg, 
mint valami névtelen áramlás.

E regény szemlélet- és beszédmódja szoros ha-
tástörténeti összefüggésben áll Kertész Imre Sors-
talanság című regényével.

lEHEtségEs mEgOldásOK
(1)  Az első Proust-idézethez az alábbi szakirodalmi szövegrészlet tartozik talán legpregnánsab-

ban:
  „Proust megközelítésében a személyiség pillanatnyi beállítódások, érzékletek és benyomások 

összessége. Ami igazából a szubjektumhoz tartozik, csupán egy belső élmény, állapot, amely 
a tudástól teljesen független.”

 A másodikhoz pedig:
  „Proust Bergson nyomán kitüntetett jelentőséget tulajdonít az akaratlan emlékezésnek, 

melynek során egy érzékszervi benyomás révén idézi vissza az egykori eleven érzékelést és 
a hozzá kapcsolódó múltbeli szemléleteket.”

(2)  Az első Ulysses-részlethez talán legpregnánsabban tartozó szakirodalmi szövegrészlet:
  „a mimetikus tendenciáktól rendkívül látványosan hajlik el a játékos nyelvi lelemény szinte 

kifogyhatatlan szövegbeli áradása”
 És a másodikhoz:
  „az önkéntelen gondolattársítások megjelenítése, a tudatba idéződő versikék, értelmetlen 

rigmusok véletlenszerű felbukkanása”
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(3)  Az első Orlando-részlethez talán legpregnásabban tartozó szakirodalmi szövegrészlet:
  „A tudatfolyamról alkotott woolfi elgondolás szerint a narrációnak érzékeltetnie kell a benyo-

mások sokféleségét, valamint a gondolkodás és az érzékelés különböző szintjeinek egymás-
mellettiségét”

 És a másodikhoz:
  „a beszédmód hangsúlyozott artisztikuma, kifinomult költőisége – mely elsősorban a meta-

forikus nyelvhasználatban mutatkozik meg – az irodalom önelvűségének, autonómiájának 
gondolatához kapcsolható”

(4)  Az első Kafka-részlethez talán legpregnánsabban tartozó szakirodalmi szövegrészlet:
  „A Kafka-regények narratív struktúrájára jellemző, hogy az elbeszélő nézőpontja nem sza-

kad el a főhős perspektívájától, és az elbeszélői hang határozottan tartózkodik attól, hogy a 
regényvilágban eligazítsa az olvasót.”

 És a másodikhoz:
  „a főhős sikertelenül igyekszik közelébe jutni annak az instanciának, mely személyes létét, 

valamint az őt körülvevő világot alapjaiban határozza meg”
(5)  Az első Camus-részlethez talán legpregnánsabban tartozó szakirodalmi szövegrészlet:
  „Reflexió nélküli kötődés alakul ki benne a test, a föld, a világ anyagi eseményei iránt, és 

e közvetlenségnek nincsen nyelve, nincs olyan beszéd, amely e tapasztalatot a társadalom 
hierarchizált és racionális érdekektől áthatott szerkezetén belül közvetíthetné.”

 És a másodikhoz:
  „...Mersault idegensége a világ tárgyi létéhez való közvetlen odatartozás. Az élet teljessége 

Mersault számára a reflexió szintje alatt nyílik meg, mint valami névtelen áramlás.”



ráHANgOlódás
1. lépés: 1. feladat

58. oldal

10 PERC

T/1.

4. A TárgyAK és orpHeusz 

RILKE KÖLTÉSzETÉRőL

2 óra

Tanár i  in s t rukc iók

A ráhangoló feladat célja, hogy a Rilke-költészetre jellemző képzőművészeti inspiráltságot és a • 
fiktív téralkotást mint alapvető poétikai dinamizáló összefüggést egyfajta saját élménnyel alapoz-
za meg. 
Az óra elején alakuljon képválasztás alapján az osztálylétszámnak megfelelő számú 4−6 fős cso-• 
port. (A további feladatok során is ezek a csoportok fognak együtt dolgozni.) A feladat instruk-
ciójához fűzzük hozzá, hogy a jelentésteremtési fázisban értelmezendő versek keletkezésének 
idején éppen ezek a festők voltak nagy hatással Rilkére. 
A feladatot a diákok úgy oldják meg, hogy csoportonként készítenek pókhálóábrát a képpel • 
kapcsolatos asszociációikról. Célszerű, ha az asztalokra már előre odakészítjük a csomagolópa-
pírokat. 
5 perc leteltével kérjük meg a csoportokat, hogy mindenki által látható felületre tűzzék ki a cso-• 
magolópapírokat, hogy az egész osztály megnézhesse azokat, és hogy a számukra érdekesnek 
tűnő képzettársításokat megbeszélhessék.
Az asszociációk összegzésekor a T/2. A/g), ill. T/2. B/h)  feladatokban szereplő Rilke-, ill. Klee-idé-• 
zetek irányába tereljük a  gondolatokat:  
Cézanne-kép: nem mimetikus tájmegjelenítés, feltűnő a látvány koherenciája és intenzitása, a 
képre egyfajta időtlen, önmagában való nyugvás jellemző.  
Klee-kép: a képre egyfajta ritmikus dinamizmus jellemző, még feltűnőbb az autoreferencialitás 
és az absztrakció együttállása.

K ieme l t  ké s z s égek ,  kép e s s égek:  fantázia, kreativitás

Cé l c s opor t  –  d i f fe renc iá lá s:  képválasztás szerint

Munka fomák:  csoport, majd frontális

Móds ze rek ,  e l j á rá s ok:  pókhálóábra

E s zközök:  csomagolópapír, vastag filctollak, gyurmaragasztó
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A modul során a modern német nyelvű költészet mindmáig egyik legnagyobb hatású alakja, rainer 
maria rilke (1875–1926) költészetéhez közelítünk. A rilkei líra a személytelen költői nyelv terem-
tőerejével a lét megértésének feladatára összpontosít. A versek poétikai terében olyan intenzitással 
mutatja meg magát a költői szó, amely az olvasót különös és titokzatos, nyelv- és művészetfilozófiai 
kérdéseket is megmozgató értelmezői munkára hívja. 

1. Képes asszociációk

a) Válassza ki mindenki, hogy melyik festménnyel szeretne foglalkozni!

b) A választás alapján alkossatok 4-6 fős csoportokat, és a festmény láttán támadt asszociációitokból 
készítsetek közösen pókhálóábrát, amit majd kitűztök! 

c) Nézzétek meg egymás ábráit, és a különösen érdekesnek talált képzettársításokat beszéljétek 
meg!

A) Paul Cézanne: Az Annecy-tó (1896)

B) Paul Klee: Egy kert emléke (1914) 
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jElENtéstErEmtés
2. lépés: 2. feladat

59. oldal

30 PERC

T/2.

Taná r i  in s t rukc iók 

A feladat célja, hogy a tanári kalauz segítségével olyan szövegértelmező munka folyjon, amelynek • 
nyomán az érett Rilke két nagy alkotói korszakának, az Új versek és az Orpheusz-szonettek po-
étikájának legfontosabb összetevői eleven befogadói tapasztalattá és reflektált elméleti tudássá 
válhatnak. 
Mivel a szépirodalmi és az elméleti szövegek is nehezek, a tanár szorosan kövesse nyomon a • 
csoportok munkáját, és nyújtson segítséget, ha szükséges.
Az előző feladat során alakult A) és B) csoportok dolgozzanak tovább a betűjelüknek megfelelő • 
feladatsorral.

K ieme l t  ké s z s égek ,  kép e s s égek:  szövegértés, koncentráció, absztrakciós képesség

Cé lc s opor t  –  d i f fe renc iá lá s:  az előző csoportok

Munka fomák:  csoportmunka

Móds ze rek ,  e l j á rá s ok:  tanári kalauz, mozaik

E s zközök:  a B) csoportok számára internet-hozzáférés vagy mitológiai szakkönyv(ek)

2. egy labda és orpheusz nyomában

A) Olvassátok el az alábbi verset Rilke Új versek (1907) című kötetéből, majd végezzétek el a hozzá 
tartozó feladatsort!

A LABdA

Te Gömbölyű, mely két kéz melegét 
tovább adod, röpülve, úntalan, 
mint a sajátod; az suhant beléd, 
mi illanó s a tárgyba súlytalan, 
 
még nem dolog, de már elég dolog, 
hogy innen, a formákba öltözött 
földből a testbe át nem párolog: 
te röpülés és leesés között 
 
még tétovázó, ami, hogyha száll, 
mint hogyha vinné ernyedetlenül 
föl a dobást – s ha hullik és ha áll, 
a játszóknak helyet mutat felül 
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s egyszerre ő lesz a csoport urává. 
mely átalakul új táncfigurává, 
 
majd várva, vágyva olthatatlanul, 
a röpte hirtelen elül 
s magas kezek mély csészéjébe hull. 
 
   (Kosztolányi dezső fordítása)

a) Próbáljátok leírni, hogy milyen lehet a versben szóba kerülő labdajáték! (Például hányan játsszák, 
hogyan játsszák, milyen lehet a játék hangulata, eldönthető-e, hogy a játék összetevői közül me-
lyiken van a legnagyobb hangsúly stb.)

 
b) Soroljatok fel néhány olyan tárgy- és fogalompárt, amelyek kölcsönösségét, szoros viszonyát a 

vers feltárja! 

c) A vers egy tárgy, a labda megszólításával kezdődik: „Te Gömbölyű…”. 
 Eddigi olvasmányaink során megszokhattuk, hogy ilyen helyzetbe általában élő személyek kerül-

nek. Mindeközben a labdajátékban részt vevő játékosok nem személyként, hanem táncfigurák-
ként, tehát bábszerűen jelennek meg. 

 Mit gondoltok, miként alakítják ezek a jelenségek a vers jelentését?

d) Mi az a jelenség(sor), amelyet a vers a legérzékletesebbé tesz?

e) Olvassátok el az alábbi szakirodalmi szövegrészletet, majd fogalmazzátok meg, hogy ezek a meg-
látások szerintetek miképpen alkalmazhatók A labdára!

„Az Új versek című kötet (…) minden vers(e) (…) egy nem vizuális, hanem szellemi perspektívából 
látott egyéni és teljes teret, vagy egyéni és teljes világot épít fel. Ez az átváltozás a kötet poétikai 
alapelve (…): a tér az új világteremtés állandó és végső témája. (…) Rilke szakít a tapasztalati világgal, 
illetve annak bevett interpretációival, és a teret, a perspektívát (…) a művészileg létrehozott individu-
ális létezőbe helyezi. Minden egyes új vers (…) következetesen végigvitt alkotás: a saját létező, vagyis 
a saját téralakzat világának megalkotása.”

(Pór Péter)

f) A szakirodalomban szó esik valamiféle „új világteremtés”-ről. Mit gondoltok, utal-e ez bármi 
másra (pl. teológiai, fizikai vagy metafizikai értelemben), mint magára a versre, a versre mint 
világra? 

g) Olvassátok el Rilke néhány megállapítását Cézanne festészetéről!
 Mennyiben tudjátok ezeket A labda értelmezéséhez kötni?

„érezni, ahogy jelenlétük [tudniillik a képeké] kolosszális valósággá egyesül”
„oly megvesztegethetetlenül vonta össze színeiben a létezőt, hogy új, színeken túli létezés vette 
kezdetét”
„megteremteni a létezőt, amelyik a többi létezővel együtt érvényes”
„mintha minden egyes hely tudna az összes többiről” 
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B) Olvassátok el az alábbi verset Rilke Szonettek Orpheuszhoz (1923) című ciklusából, majd végez-
zétek el a hozzá tartozó feladatsort!

9

Ki a holtak ligetébe lenn 
dalolt egyszer legalább, 
az zengheti el csak a végtelen 
magasztalás dalát.

Kibe sűrü mákony-ital 
csurgott, vak lombok alatt: 
fülében az isteni dal 
örökkön bennemarad.

Megzavarodhat a víztükör, 
futhat a szín-csuda: tündököl 
és éles a kép.

Csak ott, hol a kezdet és a vég 
egybeesik, lesz a dal 
örök-fiatal!

   (Képes Géza fordítása)

a) Orpheusz a görög mitológia alvilágba szálló hőseinek egyike. Csodás lantjátékának és dalának 
segítségével kedvesét, Eurüdikét szerette volna kimenteni a halálból. 

 A táblázat bal oldali oszlopába írjátok be a versnek azon elemeit, amelyek ismerősek számotokra 
az Orpheusz-mítoszból, a jobb oldaliba pedig azokat, amelyek szerintetek jelentős mértékben 
eltérnek a görög hagyománytól! (Ha szükséges, olvassatok utána a mítosznak!)

ismerT elemek ELTÉRő ELEMEK

b) Fejtsétek ki röviden, hogy az eltérő elemek esetében alapvetően mi okozza az eltérést!

c) Az Orpheusz-mítoszkörnek melyik eleme válik önállóvá, kiemelten fontossá a Rilke-versben?

d) A Rilke-szövegben milyen értelmet és célt tudtok tulajdonítani az Alvilág megjárásának?

e) Olvassátok el az alábbi szakirodalmi szövegrészletet, majd fogalmazzátok meg, hogy megállapí-
tásai hogyan alkalmazhatók a 9. Orpheusz-szonett értelmezésében!

„A látható létező láthatatlan újrateremtésének mitikus figurája Orpheusz, aki a holtak ligetében járva 
alkalmassá vált a dolgok átlényegítésére. Orpheusz azért képes e feladat végrehajtására, mert halál 
és élet, elmúlás és újrateremtés viszonyában megértette az összetartozás elvét. Ennek a belátásnak 
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nézőpontjából szólalnak meg a Szonettek Orpheuszhoz versei (…) Az Orpheusz-szonettek mitikus 
költője (…) a létből a nemléten át az érzékfelettibe oldás átváltoztató mozdulatait végzi.”

(Gintli Tibor – Schein Gábor)

f) Miért éppen szonett a vers formája? Hogyan tudjátok ezt értelmezni?

g) Milyen hangvételűnek érzékelitek a verset, és szerintetek mi indokolja ezt a hangnemet? 

h) Az alábbiakban Paul Klee egy írásából olvashattok részletet. Mely gondolatait és hogyan tartjátok 
a Rilke-vers értelmezésében is érvényesnek, és melyeket nem?

„A művészet hasonlatként viszonyul a teremtéshez. Mindenkor példa, hasonlóan ahhoz, ahogy min-
den földi dolog is kozmikus példa.

Az elemek felszabadítása, összetett alegységekké történő csoportosítása, a széttagolás és egésszé 
történő újrafelépítés egyidejűleg több oldalról, a képi polifónia, a nyugalom létrehozása mozgáski-
egyenlítéssel – mindezek magasrendű formakérdések, mértékadóak a formális bölcsesség számára, 
de még nem művészet a legfelsőbb körben. A legfelsőbb körben a sokértelműség mögött egy végső 
titok rejlik, és az intellektus nyomorúságosan kilobban. Lehet ugyan értelemmel szólni arról a hatásról 
és üdvről, amit ez kivált, méghozzá úgy, hogy a képzelet ösztönrejtette vonzerőtől szárnyra kapva 
oly állapotokkal kecsegtet, amelyek valahogy bátorítóbbak és serkentőbbek, mint a jólismert földiek 
vagy tudottan túlvilágiak.”

(Részlet Klee Alkotói vallomás című, 1920-as írásából)

érvényes nem érvényes

lEHEtségEs mEgOldásOK
A)
a)  Csoportban játsszák a labdajátékot, valamilyen szabály szerint egymásnak dobálják, és va-

lószínűleg mindenki nagyon a labda röptére koncentrálva játszik. A cím azt sugallná, hogy 
a hangsúly magán a labdán van, de a szöveg egészéből mintha az derülne ki, hogy a labda 
„labdasága” csak a labdázás bonyolult kölcsönviszonyaiban válik megtapasztalhatóvá. 

b) kezek – labda 
 (kezek) melegsége – (labda) gömbölyűsége
 röpülés – leesés 
 dobás – hullás
 csoport – táncfigura
c)  A megszólítás mintegy létrehozza a megszólítottat. Erre utal a nagybetűs írásmód is: „Te 

Gömbölyű”. A vers nem egyszerűen állítja egy látható dolog, ebben az esetben egy lab-
da létét, hanem lényegének keletkezését foglalja nyelvi folyamatba. A dolog keletkezésének 
perspektívájából maguk a játékosok elveszítik humán, emberi jellegüket, és a labda „tiszta 
természetéhez” hasonulva tárgyként, azaz humán létezőként jelennek meg, közvetlen vi-
szonyban és kapcsolatban a tárggyal. 
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d)  A labdázás mozgásának dinamikája, amelyben a labda önmagává válik. A vers tárgya tehát 
tulajdonképpen magának a labdának mibenléte.

e)  A versbéli labdázás alapvetően fogalmi természetű, pl. nem jelölhető ki olyan valós pers-
pektíva, ahonnan ezek a mozgássorok valamilyen elképzelhető látványként jelennének meg.  
A labda szavakká formált bonyolult mozgássorként jelenik meg a befogadó számára. A szöveg 
labdájának kezekből való felröpülése és kezekbe való lehullása, melynek „táncrendjét” saját 
röpte rendezi el, teremti meg önnönmaga labda mivoltát. Vagyis a versbéli labda egy önma-
gában és önmagába zárt világ.

f)  Művészi, esztétikai, a költői szóban végbemenő világteremtés ez, amely önmagán túl nem 
utal semmi/senki másra; a vers önmagát alkotja meg mint új teremtést.

g)  Az első két részletben  megfogalmazottak úgy érvényesek a versre, hogy a szövegben ér-
telemszerűen a szavak teremtik meg e létező valóságát; a másik két részlet pedig azokra a 
bonyolult kölcsön- és mozgásviszonyokra érthető a versben, amelyek összefüggésében meg-
teremtődik a labda.

B)
a)

ismerT elemek ELTÉRő ELEMEK

holtak ligete magasztalás dala

dal mákony-ital

vak lombok nincs Eurüdiké

isteni dal

b)  Eurüdiké nélkül eltűnik az alvilágjárás tradicionális szerelmi motivációja.
  A görög mítoszban Orpheusz dala, amellyel Hádészt és Perszephonét megindítja, nem ma-

gasztaló ének, hanem panaszdal.
  A mákony-ital kifejezés nagyon nehezen társítható a görög Alvilág-képzethez; leginkább talán 

a Léthé feledést okozó vize hozható vele összefüggésbe, ha úgy értelmezzük, hogy mintegy 
elaltatja, elkábítja az emlékezetet.

c) A költés, dalolás, a teremtő erejű művészi szó témaköre.
d)  Mintha valamilyen furcsa, a költővé váláshoz szükséges beavatási szertartás lenne; Orphe-

usznak azért kell megtapasztalnia a halál birodalmát és az onnan való visszatérést, hogy 
teremtő erejű költővé válhasson.

e)  A vers mintegy megfordítja az Orpheusz-mítosz ok-okozati viszonyait: a görög verzióban Or-
pheusz azért tudott még az Alvilágban is a világrendet megrendítő dalt énekelni, mert eleve 
mitikus erejű dalnok volt. A Rilke-versben viszont az Alvilág megjárása az az esemény, amely 
alkalmassá teszi Orpheuszt arra, hogy a lét titkait megformáló dalokat zengjen. És a vers fo-
lyamán a beavatási halált és feltámadást megjáró költő személye és élménye is indifferenssé 
válik, csak az a fontos, hogy a mű, a dal felhangozzon: „Megzavarodhat a víztükör, / futhat 
a szín-csuda: tündököl / és éles a kép.” Vagyis: lehet, hogy az ihletet adó mozzanat elmúlik, 
de képpé/verssé válása túllendül az ihlet esetlegességén.

f)  A szonett nagyon erős, régi és ugyanakkor rendkívül hajlékony, jól variálható költői forma: 
mintegy példázza a a versben megformálódó dal örök-fiatal mivoltát.

g)  „A lírai én nyelvi jelenlétét visszaszorító személytelen beszédmód átadja helyét egy olyan 
költői nyelvnek, amely a létértelmezést érzelmi telítettséggel párosítja. Ez a hangütés ugyan-
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3. lépés: 3. feladat

64. oldal

20 PERC

T/3.

akkor mégsem nevezhető személyesnek, mert az Én az emberi létező absztrakt pozíciójából 
szólal meg (…) [Az] uralkodó hangnem a pátosz, ami azzal az igénnyel hozható összefüggés-
be, hogy a … [versek] a céltalan emberi létnek  új értelmet adjanak”. (Gintli Tibor – Schein 
Gábor: Az irodalom rövid története. 132–133. old.)

h)

érvényes nem érvényes

a sokértelműség mögött egy végső titok rejlik  
ti. maga a művészet, a műalkotással való találko-
zás tapasztalata

a művészet nem a teremtés hasonlata, hanem 
egy új minőségű teremtés

az intellektus kilobban  a Rilke-versek fogal-
mi világa egyfajta sajátos, szellemi tér látványát 
nyújtja

a művészet mint teremtés nem a formakérdése-
ken túl van, hanem azokban történik meg

a hagyományos metafizikai (földi és túlvilági) ér-
tékrend helyett egy új jelenik meg  a művészi 
teremtésé

Tanár i  in s t rukc iók 

A csoportmunkák közzététele előtt olvassuk vagy olvastassuk fel mindkét verset.• 
Egy vers megbeszélésére kb. 10 perc jut, valamelyik csoport szóvivője foglalja össze a verselem-• 
zés eredményeit, az azonos betűjelű csoportok egészítsék ki, a másik verssel dolgozó csoportok 
pedig tegyenek fel tisztázó jellegű kérdéseket, majd ugyanígy a másik verssel is. 

K ieme l t  ké s z s égek ,  kép e s s égek:  előadókészség, koncentráció, konstruktív vita, empá-
tia, tolerancia

Cé lc s opor t  –  d i f fe renc iá lá s:  az egész osztály

Munka fomák:  frontális 

Móds ze rek ,  e l j á rá s ok:  közzététel

3. Közzététel
 Valamelyik csoport szóvivője foglalja össze a verselemzés eredményeit, a többiek pedig egészít-

sék ki, tegyenek fel tisztázó kérdéseket!
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rEFlEKtálás
4. lépés: 4–5. feladat

64. oldal

10 PERC

T/4–5.

Taná r i  in s t rukc iók 

Az ötsoros a versek által keltett gondolatok, érzelmek tömör kifejezésére ad lehetőséget. Kb. 5 • 
percet adjunk a megírására, és a maradék időben hallgassunk meg egy-két megoldást.
Beszéljük meg a házi feladat elkészítésének határidejét! • 
az • Archaikus Apolló-torzó szerepelt már a Babits-fejezetben, de ott csak alternatív házi feladat-
ként lehetett összevetni egy Babits-verssel. 
Az esszé értékelésének szempontjai között szerepeljen: • 
– a szövegközeliség,
– az órán megértettek alkalmazása,
– a gondolatmenet koherenciája, 
– a gondolatmenet felépítettsége,
– a szöveg stiláris és helyesírási igényessége.

K ieme l t  ké s z s égek ,  kép e s s égek:  empátia, keratív íráskészség, reflexivitás; elemzési 
készség, a megértettek alkalmazása az elemzésben

Cé lc s opor t  –  d i f fe renc iá lá s:  az egész osztály

Munka fomák:  egyéni, csoportos vagy egyéni

Móds ze rek ,  e l j á rá s ok:  ötsoros, házi feladat

4. Ötsoros
 Írj ötsorost a Rilke-versek által benned kiváltott gondolatokról, érzésekről!

...........................
Cím (1 főnév) 

...........................  ...........................
Leírás (2 melléknév)

...........................  ...........................  ...........................
Cselekvések (3 ige vagy igenév)

...........................  ...........................  ...........................  ...........................
Érzelem, gondolat (4 szó)

...........................
A lényeg újrafogalmazása (1 szó)
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5. lépés: 6. feladat

65. oldalT/6.

Szakirodalmi ismeretek azonosítása szépirodalmi szöveg-
részletekben  

Házi feladat

5. Házi feladatok

a) Készítsétek el csoportmunkátok összefoglaló jegyzetét, amelyet a többiek rendelkezésére bocsá-
totok!

b) Írj körülbelül másfél oldalas versértelmezést az Új versek kötet alábbi, reprezentatív verséről!

ARCHAIKuS APOLLó-TORzó 

Nem ismerhettük hallatlan fejét, 
melyben szeme almái értek. Ám a 
csonka test mégis izzik, mint a lámpa, 
melybe mintegy visszacsavarva ég 
 
nézése. Különben nem hintene 
melle káprázatot s a csöndes ágyék 
íves mosollyal, mely remegve lágy még, 
a nemző középig nem intene. 
 
Különben csak torzult és suta kő 
lenne, lecsapott vállal meredő, 
nem villogna, mint tigris bőre, nyersen, 
 
s nem törnék át mindenütt busa fények, 
mint csillagot: mert nincsen helye egy sem, 
mely rád ne nézne. Változtasd meg élted! 
 
    (Tóth Árpád fordítása) 

Taná r i  in s t rukc iók 

Minthogy a fejezetben nincs lehetőség a modern líra további fontos alkotóinak, poétikai eljárása-• 
inak bemutatására, az ismeretközlő szöveg otthoni feldolgoztatásával egyben az önálló versolva-
sáshoz is kedvet próbálunk csinálni.
A feladatban a tanulóknak a szakirodalmi szöveget úgy kell értelmezniük, hogy az ebből szár-• 
mazó tudásukat alkalmazni is tudják a vonatkozó szépirodalmi részletekben megjelenő poétikai 
eljárások azonosítása révén. 
Feltétlenül térjünk vissza a következő órán a feladat megoldására, ellenőrizzük a válaszokat és • 
beszéljük meg az esetleges kérdéseket.
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A szakirodalmi szövegek forrása: Gintli Tibor – Schein Gábor: • Az irodalom rövid története. A rea-
lizmustól napjainkig. Jelenkor Kiadó, Pécs, 2007, 115–121. old.; 338–341. old.; 349–354. old.

K ieme l t  ké s z s égek ,  kép e s s égek:  koncentráció, szövegértés, poétikai eljárások azonosí-
tása szépirodalmi szövegekben

Cé lc s opor t  –  d i f fe renc iá lá s:  az egész osztály

Munka fomák:  egyéni

Móds ze rek ,  e l j á rá s ok:  házi feladat

6. Szerző és cím nélkül

a) Olvasd el figyelmesen az ismeretközlő szöveget (a szakirodalmi szövegek forrása: Gintli Tibor 
– Schein Gábor: Az irodalom rövid története. A realizmustól napjainkig. Jelenkor Kiadó, Pécs, 
2007, 115–121. old.; 338–341. old.; 349–354. old.)!

b) Olvasd el az alatta található versrészleteket is!

c) Az ismeretközlő szövegben található négyzetekbe írd be annak az idézetnek a számát, amelyik 
szerinted jó példa az aláhúzott szövegrészletben jellemzett poétikai eljárásra! (Egy versrészlet 
több megállapításhoz is tartozhat és fordítva: több versrészlet is illusztrálhat egy megállapítást!)

 A jobb margón röviden indokold is a választásodat!

A MOdERN LÍRÁRóL

A modern líra számos, szemléletváltó jelentőségű alkotásával és poétikai 
eljárásával foglalkoztatok már Baudelaire költészete és az avantgárd tárgya-
lása kapcsán. Az alábbiakban még néhány kiemelkedő jelentőségű alkotó-
hoz kapcsolódó újításról olvashattok, egyrészt azért, hogy az órai munkán 
részletesen tárgyalt műveket egyfajta történeti összefüggésben lássátok, 
másrészt hogy az önálló olvasáshoz, szellemi kalandozáshoz ötleteket kap-
jatok.

Stephane mallarmé (1842–1898) költészetszemléletének egyik meg-
határozó vonása a lírai én háttérbe szorításának igénye . Nézetei 
szerint a költőnek mint beszélőnek a versben vissza kell vonnia magát, s át 
kell engednie a kezdeményezést a szavaknak; egyik gyakran idézett meg-
jegyzése szerint a vers nem gondolatokból áll, hanem szavakból.  

Mallarmé korábbi alkotásaira még jellemző, hogy a szöveg bizonyos 
kulcsszavak (pl. a baudelaire-i költészetből átvett Azúr) jelképszerű alkal-
mazása révén valamely metafizikai tartalom jelölőjeként határozza meg 
önmagát. Érettebb korszaka idején keletkezett műveiben ez az utaló funk-
ció elhalványodik, s a vers talányossága  ekkor már a szöveget alko-
tó nyelvi elemek nehezen értelmezhető kapcsolataiból fakad. 

Az érett Mallarmé-vers nem felidézi a transzcendens létezőt, hanem 
megkísérli saját keretei között megalkotni. A műalkotás tehát létrehív egy 
fiktív transzcendenciát, melynek titokzatossága a nyelvi elemek bonyolult 
összekapcsolásából fakad, a szavakat nem a nyelv felettihez, hanem egy-
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máshoz fűzik nehezen átlátható, olykor megfejthetetlen kapcsolatok. Ha 
Mallarmé költészete egyáltalán feltételez valamely valós abszolútumot, ak-
kor az a hétköznapi nyelvhasználat sekélyességétől és véletlenszerűségétől 
megtisztított abszolút nyelv, amely önmagát állítja.

Mallarmé költészetére jellemző a szokatlan szórend, a nehezen átte-
kinthető mondatszerkezet, a kihagyásos mondatszerkesztés, a közpon-
tozás visszaszorulása  és az eltérő jelentések egymás mellett való 
érvényesülése.

Az ezen eljárások révén felszabadított nyelv önmagát mutatja fel.  
A legyezőkről szóló versekben például (Legyező. Mallarmé asszonyé, Más 
legyező. Mallarmé kisasszonyé, Legyező) megjelenik az a folyamat, amely 
által a jelentéktelen tárgy tisztán nyelvi mozgássá lényegül át.

1897-ben jelent meg Kockadobás című poémája, amely további jelen-
tős poétikai újításokat hozott. A központozás teljes elhagyásán túl a szöveg 
tördelése is szabálytalan, a sorok, szavak síkbeli elhelyezése, a papírlapon 
kirajzolódó alakzatok által keltett képzetek a mű befogadásának megkerül-
hetetlen elemei lesznek.

A poéma teljes címe: A kockadobás soha nem rontja le a véletlent – azaz 
a véletlen keretei között minden történés a véletlen hatálya alatt marad. 
A költői alkotás metaforájaként is értelmezhető kockadobás nem képes a 
véletlen kiküszöbölésére. A kocka rázása azt a nyelvi mozgást jeleníti meg, 
amely eltávolodik a hétköznapi nyelv véletlenszerűségeitől, de amely sem-
miféle nyelven kívüli abszolútumot nem célozhat meg. 

guillaume APOLLINAIRE (1880–1918) első verseit a szimbolizmus ha-
tása alatt írta, de hamarosan eltávolodott a világ egységének szimbolis-
ta felfogásától, s az egyesíthetetlen sokféleség tapasztalata vált költésze-
te alapvető jellegzetességévé. Valamiféle feltételezett lényegiség helyett 
a hétköznapi és az esetleges ábrázolása vált számára meghatározóvá, s 
ennek megfelelően versei beszédmódja közeledett a hétköznapi nyelvhez. 
Mindazonáltal művészetére nagy hatással volt Mallarmé költészete, amint 
ezt a központozás elhagyása és a képversek kedvelése is mutatja.

Apollinaire lírájára hatott a kubista képzőművészet és a futurista újí-
tások, s ezen inspirációk nyomán elsősorban a sokféleség mellérendelő 
megjelenítése  lett számára fontos. Szeszek (1913) című köteté-
nek több verse is él a különböző helyszínek kommentár nélküli egymás 
mellé helyezésének megoldásával. Az égöv (1912) című poémában az 
eltérő helyszínek és idősíkok egymás mellé illesztésének  gya-
korlata összekapcsolódik az emlékezés szituációjával. ugyanakkor a kü-
lönböző helyszínek nem állnak össze egy elbeszélt történet színterévé, 
nem fűzi szorosra kapcsolatukat semmiféle narratív eljárás (pl. időrend 
vagy oksági kapcsolatok). Gyakori eljárás még Apollinaire költészetében 
a jelentésegységek közötti szakadás, a sorok asszociatív kapcsolódása 
, amely írásmódját nagyon hasonlóvá teszi a szürrealista alkotá-
sokhoz. 

Beszélgetésversei dialógusfoszlányokat helyeznek montázsszerűen egy-
más mellé , a művek jelentéstulajdonítási problémái a vágásokból 
erednek, az egyes szakaszok az élőbeszéd imitációja miatt áttetszőek.
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Apollinaire költészetére egyáltalán nem jellemző a hagyomány ingerült 
elutasítása: szívesen élt régi műfajok és jellegzetességeik (pl. mitológiai uta-
lások, barokk stílusimitációk, középkori allegorézis) újraalkotásának költői 
játékával is.

Thomas Stearns elioT (1888–1965) költészetértelmezését a romanti-
kus szubjektivizmus elutasítása jellemezte. Költeményeinek jelentős része 
olyan drámai monológ, melyben fiktív személyek szólalnak meg, s ezek 
nem foghatók fel a költő alteregóiként. A J. Alfred Prufrock szerelmes éneke 
a szerző első pályaszakaszának legismertebb és valószínűleg legjelentősebb 
műve. A drámai monológ beszélője pontosan nem azonosítható, a szöveg 
különböző pontjain elszórtan megjelenő utalásokból mindössze az derül 
ki, hogy valószínűleg középkorú, jól szituált, önreflexióra hajlamos férfi, 
akit állandó bizonytalanságérzet és cselekvésképtelenség jellemez. 

A cím, valamint a monológban többször említett „nyomasztó kérdés” 
egy tervezett, de meg nem valósult leánykérésre enged következtetni.  
A címben szereplő műfaj-meghatározás szerelmi költeményt ígér, s ezzel 
elvárásokat kelt az olvasóban. A szerelmes versek szokásos kellékei (a hölgy 
megszólítása, magasztalása, kérlelése stb.) azonban elmaradnak, a „szerel-
mes ének” nem hangzik el, csak a folytonos hezitáló készülődés, majd a 
lemondás groteszk gesztusai jelennek meg. 

E meghasonlott és fragmentált személyiség groteszk vonásait  
az irodalmi utalások rendszere  is kiemeli. Hamlet, Odüsszeusz, 
Keresztelő Szent János és a feltámadt Lázár megidézett alakjának kont-
rasztjában még komikusabbá válik Prufrock jelentéktelenségre ítélt figurá-
ja. A vers beszédmódjába beépülő banális, köznyelvi fordulatok  
ugyancsak ezt a groteszk hatást fokozzák. Ezek a közkeletű nyelvi fordu-
latok Eliot költői virtuozitásának köszönhetően sűrített és bravúros költői 
dikcióvá szerveződnek. Az intenzív esztétikai élményt adó ismétlődések 
és hangalakzatok  mintegy ellenpontozzák Prufrock terméketlen 
„intellektualizmusát”, az értelem tevékenységét az érzéki tapasztalás örö-
mével egészítik ki. Az alkotói szubjektumtól eltávolított költői alkotásokban 
ez a nyelvi virtuozitás a költői „jelenlét” helye, a beszéd minősége ugyanis 
látványosan meghaladja a monológját elmondó szereplő nyelvi kompeten-
ciáit.

Eliot legnagyobb hatású műve, az Átokföldje (1922) a korábbiaknál is 
összetettebb struktúrává szervezi a Prufrock-versben megismert poétikai 
megoldásokat. A szöveg legfontosabb újítása, hogy a drámai monológoktól 
eltérően több beszélőt is felléptet. Ebben az esetben a szereplők helyett 
célszerűbb hangokról beszélni,  mivel a megszólalók identitása jel-
zésszerű vagy éppen azonosíthatatlan. A műnek nincs elbeszélhető törté-
nete, és nem adódik olyan perspektíva, amely a többi fölé nőve egységesí-
tené az egyes szólamokat. Az egymásmellettiségnek ebben a teljesen soha 
át nem látható sokféleségében egyfajta asszociatív szerkezet bontakozik 
ki, amely alakok, szituációk és motívumok visszatérésén, illetve egymás-
ra utalásán alapszik. A legfontosabb motívumok között az élet és a halál, 
 a termékenység és a meddőség, az erotikus vonzalom és az aszké-
zis, a szerelmi beteljesülés és a kiüresedett szexualitás  említhető. 
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A termékenység fogalomköre vonja be a kulturális hagyomány különböző 
rétegeit (Ovidius Átváltozásait, Buddha beszédeit, a Grál-mondakört, Szent 
Ágoston Vallomásait, dante Komédiáját, Shakespeare drámáit, Baudelaire-t,  
Verlaine-t, Wagner Trisztán és Izoldáját stb.) a szövegvilágba. A hagyomány 
és jelen ütköztetése az Átokföldje esetében is fontos kompozíciós elv.  
A hagyomány itt feltáruló képe nem az áttekinthető rend világa, a kulturá-
lis tradíció fragmentumai sem szerveződnek egységes rendszerré. A múlt 
fölénye a jelennel szemben nem annak eszményi voltán alapul, hanem 
intenzitásán, amely élesen elválasztja a jelen élőhalott állapotától.

az Átokföldje létrejöttében társalkotói szerepköre volt a korszak másik 
kiemelkedő jelentőségű költőjének, a kulturális tradícióhoz való viszo-
nyulás tekintetében rokon alkatú Ezra POuNdnak (1885–1972), aki Eliot 
eredeti kéziratát különféle módosításokkal öt részből álló költeménnyé 
formálta. 

versrészleTek

(1)

No itt egy szép lány a fiatal torinói nők közt
Szegény fiatalember a fehér nyakkendőbe fújja orrát
Fölemeled majd a függönyt
S most íme kinyílik az ablak
Pókok mikor kezek szőtték a fényt

(2)

Az idő most, úgy sejti, kedvező:
A lány evett, fáradt és únott utána,
Elkezdi buzgón fogdosni – a nő
Nem löki el, ha még nem is kívánja.
Izgatott, elszánt, támad már rohanvást,
nincs, ami kutató kezét kivédi;
A hiúsága nem is vár viszonzást
És a közönyt már élvezetnek érzi.

(3)

S bár sírtam, böjtöltem, és könyörögtem,
S láttam, amint tálon hozták fejem,
(Félkopasz volt e fő),
Mégsem vagyok próféta – üsse kő!

(4)

Most mérget hajt a rét s virágzik késő őszig
Legelget a tehén
S lassan megmérgeződik
Kikericsek virítnak kékek és lilák
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Álmos szemed olyan mint itt ez a virág
Mint szirmuk fodra kéklő s kék akár ez ősz itt
S szemedtől életem lassan megmérgeződik

(5)

Fülelsz a mély kocsmák ölén zengő cseh dallamokra
Ha mégy épp fölfelé a Hradzsin útjain s az alkonyat kilobban

Ímé Marseille-ban vagy körötted zöld görögdinnyék halomban

Ímé Coblenzban vagy az óriáshoz címzett szállodában

Ímé Rómában ülsz fölötted egy japáni naspolyafa ága

Ímé most Amsterdamban vagy egy lánnyal akit szépnek látsz pedig szegényke csúnya

(6)

Miképpen a földi nyelvig
Égi rezgéssel csupán
A jövendő dal kifejlik
Finom hajlék ajtaján

(7)

A többiekkel együtt énekelsz míg a fonográfok rohannak
Hol vannak a vakok hová mentek el innen
Az egyetlen levél amit letéptem több délibábbá változott
Ne hagyjatok itt e sok-sok nő között a piacon
Kék-zománcos kőlapokból rakták ki Iszpahán egét
S én újra fölmegyek veletek egy Lyon-környéki úton

(8)

Lesz arra majd időm,
Hogy megfontoljam: „Merjek, vagy ne merjek?”,
Hogy megforduljak, s a lépcsőn lemenjek
Tonzúrájával gyér hajú fejemnek –
(Megjegyzik: „Haja megritkult fején!”)
zsakettem jól szabott, gallérom tiszta és kemény,
Nyakkendőm nem hivalkodó, ízléses tű tartja helyén –
(Megjegyzik: „Pipaszárlábú szegény!”)
Vakmerőn
A mindenséget ostromoljam?
Egy perc elég idő, hogy
döntés, majd ellenérv szülessék és omoljon.
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(9)

Fagyos rózsák közös varázsa
Mind megszakítja eleven
Fehér kehellyel hirtelen
A lehelleted dérré válva

(10)

„Lázár vagyok, aki a sírüregből
Kikelt, hozzád beszél, mindenre megfelel” –

(11)

„Hallja? Mi az?”
                            A szél a küszöbön.
„És most? Mi ez? Mit művel a szél?”
                             Semmit most újra semmit.
                                                                         „Maga
Semmit se tud? Semmit se lát? Semmire sem
Emlékszik?”

(12)

A teremben sétálgatnak a ladyk,
És Michelangelót dicsérik.

(13)

Öregszem már... Öregszem.
Nadrágom szárát föl kell, hogy szegessem.

(14)

Mert régen ismerős, mind ismerős nekem
A reggel, délután s az alkonyat.
Kávéskanalanként mértem ki életem,
És ismerek halódó hangokat,
Messzi teremből szűrődő zenét.
Hát merhetek-e még?

(15)

Bár rák volnék, és fúrhatná ki két
Érdes ollóm a tenger fenekét!

(16)

Nem! Nem vagyok Hamlet királyfi, nem is törekszem erre;
Talán kíséretéből egy udvaronc lehetnék,
A kifejlet felé gördítve a cselekményt,
Eszköz csupán; ha kell, tanácsot ont,
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Boldog, ha szükség van szolgálatára,
Előrelátó, furfangos, de gyáva;
Bár mindig kész magvas szentenciákra,
Kissé buta, a kacagást kiváltja –
S néha majdnem a Bolond.

(17)

A tenyészeten át patkány lopódzott
S a parton vonszolta nyálkás hasát,
Míg én a gáztartály körül egy téli estén
Halásztam a szürke csatornavízben,
S király-bátyám vízbevesztén tűnődtem
S király-apámon, ki előtte halt meg.
Csupasz, fehér testek a puha marton,
Csontok, száraz üregbe dobva –
Csak patkányláb zörrenti évről évre.

(18)

A románcok szárnyas népe 
Így hagyja el ajkaid
Kezdd és rekeszd ki belőle
A méltatlan anyagit

lEHEtségEs mEgOldásOK
Csak egy-egy példa a teljesség igénye nélkül!

– Mallarmé:

 • az én háttérbe szorítása:

A románcok szárnyas népe 
Így hagyja el ajkaid
Kezdd és rekeszd ki belőle
A méltatlan anyagit

  (Teljes lelkünk egybefogva ...)

 • a vers szavakból áll:

Miképpen a földi nyelvig
Égi rezgéssel csupán
A jövendő dal kifejlik
Finom hajlék ajtaján

  (Legyező. Mallarmé asszonyé)
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 •  a vers talányossága, nehezen áttekinthető mondatszerkezet, kihagyásos mondatszerkesz-
tés, a központozás visszaszorulása:

Fagyos rózsák közös varázsa
Mind megszakítja eleven
Fehér kehellyel hirtelen
A lehelleted dérré válva 

  (Legyező)

– Apollinaire:

 • mellérendelő megjelenítés:

Most mérget hajt a rét s virágzik késő őszig
Legelget a tehén
S lassan megmérgeződik
Kikericsek virítnak kékek és lilák
Álmos szemed olyan mint itt ez a virág
Mint szirmuk fodra kéklő s kék akár ez ősz itt
S szemedtől életem lassan megmérgeződik

  (Kikericsek)

 • eltérő helyszínek és idősíkok:

Fülelsz a mély kocsmák ölén zengő cseh dallamokra
Ha mégy épp fölfelé a Hradzsin útjain s az alkonyat kilobban

Ímé Marseille-ban vagy körötted zöld görögdinnyék halomban

Ímé Coblenzban vagy az óriáshoz címzett szállodában

Ímé Rómában ülsz fölötted egy japáni naspolyafa ága

Ímé most Amsterdamban vagy egy lánnyal akit szépnek látsz pedig szegényke csúnya

  (égöv)

 • sorok asszociatív kapcsolása:

No itt egy szép lány a fiatal torinói nők közt
Szegény fiatalember a fehér nyakkendőbe fújja orrát
Fölemeled majd a függönyt
S most íme kinyílik az ablak
Pókok mikor kezek szőtték a fényt

  (Az ablakok)

 • dialógusfoszlányok montázsai:

A többiekkel együtt énekelsz míg a fonográfok rohannak
Hol vannak a vakok hová mentek el innen
Az egyetlen levél amit letéptem több délibábbá változott
Ne hagyjatok itt e sok-sok nő között a piacon
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Kék-zománcos kőlapokból rakták ki Iszpahán egét
S én újra fölmegyek veletek egy Lyon-környéki úton

  (Fa)

– Eliot

 • fragmentált személyiség groteszk vonásai:

Lesz arra majd időm,
Hogy megfontoljam: „Merjek, vagy ne merjek?”,
Hogy megforduljak, s a lépcsőn lemenjek
Tonzúrájával gyér hajú fejemnek –
(Megjegyzik: „Haja megritkult fején!”)
zsakettem jól szabott, gallérom tiszta és kemény,
Nyakkendőm nem hivalkodó, ízléses tű tartja helyén –
(Megjegyzik: „Pipaszárlábú szegény!”)
Vakmerőn
A mindenséget ostromoljam?
Egy perc elég idő, hogy
döntés, majd ellenérv szülessék és omoljon.

  (J. Alfred Prufrock szerelmes éneke)

 • irodalmi utalások:

S bár sírtam, böjtöltem, és könyörögtem,
S láttam, amint tálon hozták fejem,
(Félkopasz volt e fő),
Mégsem vagyok próféta – üsse kő!

  (J. Alfred Prufrock szerelmes éneke)

„Lázár vagyok, aki a sírüregbõl
Kikelt, hozzád beszél, mindenre megfelel”–

  (J. Alfred Prufrock szerelmes éneke)

Nem! Nem vagyok Hamlet királyfi, nem is törekszem erre;
Talán kíséretéből egy udvaronc lehetnék,
A kifejlet felé gördítve a cselekményt,
Eszköz csupán; ha kell, tanácsot ont,
Boldog, ha szükség van szolgálatára,
Előrelátó, furfangos, de gyáva;
Bár mindig kész magvas szentenciákra,
Kissé buta, a kacagást kiváltja –
S néha majdnem a Bolond.

  (J. Alfred Prufrock szerelmes éneke)
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 • banális köznyelvi fordulatok

A teremben sétálgatnak a ladyk,
És Michelangelót dicsérik.

  (J. Alfred Prufrock szerelmes éneke)

Öregszem már... Öregszem.
Nadrágom szárát föl kell, hogy szegessem.

  (J. Alfred Prufrock szerelmes éneke)

 • ismétlődések, hangalakzatok:

Mert régen ismerős, mind ismerős nekem
A reggel, délután s az alkonyat.
Kávéskanalanként mértem ki életem,
És ismerek halódó hangokat,
Messzi teremből szűrődő zenét.
Hát merhetek-e még?

  (J. Alfred Prufrock szerelmes éneke)

Bár rák volnék, és fúrhatná ki két
Érdes ollóm a tenger fenekét!

  (J. Alfred Prufrock szerelmes éneke)

 • hangok:

„Hallja? Mi az?”
                            A szél a küszöbön.
„És most? Mi ez? Mit művel a szél?”
                             Semmit most újra semmit.
                                                                         „Maga
Semmit se tud? Semmit se lát? Semmire sem
Emlékszik?”

  (Átokföldje)

 • élet–halál:

A tenyészeten át patkány lopódzott
S a parton vonszolta nyálkás hasát,
Míg én a gáztartály körül egy téli estén
Halásztam a szürke csatornavízben,
S király-bátyám vízbevesztén tűnődtem
S király-apámon, ki előtte halt meg.
Csupasz, fehér testek a puha marton,
Csontok, száraz üregbe dobva –
Csak patkányláb zörrenti évről évre.

  (Átokföldje)
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 • kiüresedett szexualitás:

Az idő most, úgy sejti, kedvező:
A lány evett, fáradt és únott utána,
Elkezdi buzgón fogdosni – a nő
Nem löki el, ha még nem is kívánja.
Izgatott, elszánt, támad már rohanvást,
nincs, ami kutató kezét kivédi;
A hiúsága nem is vár viszonzást
És a közönyt már élvezetnek érzi.

  (Átokföldje)



ráHANgOlódás
1. lépés: 1. feladat

73. oldal

10 PERC

T/1.

5. A szíNpAd MiNT lABorATóriuM 

BRECHT: KOLDUSOPERA

2 óra (alternatív modul)

Taná r i  in s t rukc iók 

A modul során kooperatív csoportmunka folyik, így célszerű már az első óra kezdetén kialakítani • 
az osztály létszámának megfelelően differenciált csoportokat. A feladatok A), B) és C) csoportok-
ra vannak kidolgozva, az osztály létszámától függően természetesen több csoport is létrejöhet 
azonos betűjellel. Az A) csoportokba főleg olyan diákok kerüljenek, akik szövegértési problémák-
kal küzdenek, a B) csoportokba főleg olyanok, akik a hatásmechanizmusok értelmezése terén 
kevéssé jók, a C) csoportokba pedig az empatív-kreatív gondolkodás terén nehezebben boldo-
gulók. A Brecht-szöveg sajátos ambivalenciája, vagyis az átlagos drámaolvasói tapasztalattól való 
határozottan eltérő jellegének és didaktikusságának együttállása valószínűleg jó gyakorlóterepet 
fog kínálni az említett problémákkal küzdő tanulóknak. 
Mivel a jelentésteremtési szakasz 3. lépésében a C) csoportok „belső hangok” előadására fog sor • 
kerülni, időgazdálkodási okokból ügyeljünk arra, hogy maximum két C) csoportunk legyen, hogy 
mindegyikük produkcióját meg tudjuk nézni és vitatni. Csoportonként legalább két szövegpél-
dány legyen a műből.
A ráhangolódási feladat célja az, hogy diákjaink mozgósítsák a színházi előadás befogadásához • 
fűződő személyes emlékeiket és elvárásaikat intenzív asszociációk formájában. Adjunk 3 perc 
időt az egyéni asszociációkra, majd hallgassuk meg őket. Ezek után a tanárra vár a feladat, hogy 
összefoglalja a szerinte legdominánsabb asszociációkat, és azokat röviden megvitassa az osztály-
lyal. diákjaink képzettársításai várhatóan alapvetően érzelmi töltésűek lesznek, vagyis jól megala-
pozhatják a kontrasztot a brechti színház elváráshorizontjához.

K ieme l t  ké s z s égek ,  kép e s s égek:  korábbi élmények és tudás mozgósítása

Cé lc s opor t  –  d i f fe renc iá lá s:  az egész osztály

Munka fomák:  egyéni munka, majd rövid frontális megbeszélés

Móds ze rek ,  e l j á rá s ok:  pókhálóábra
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jElENtéstErEmtés
2. lépés: 2. feladat

74. oldal

30 PERC

T/2.

Bertolt brecht (1898–1956) a 20. századi drámaelmélet, 
-írás és -játszás egyik legjelentősebb újítója volt. Ezen a 
két órán Koldusopera (1928) című művével foglalkozunk.  
A brechti színpad a néző számára nem kínálja fel az átélés, 
azonosulás és katarzis befogadói élményét, sokkal inkább 
egyfajta hűvös, elemző magatartást vár el tőle. Brecht mű-
vei egyértelműen a marxizmus ideológiai hagyományában 
gyökereznek, ennek megfelelően az embert alapvetően 
társadalmi meghatározottságú lénynek tekinti, a nézőhöz 
intézett felhívása pedig e társadalmi meghatározottságok 
reflexiójára vonatkozik. Műveinek ideologikussága és di-
daktikussága ellenére és ezeken túl Brecht törekvése, amely 
a polgári színjátszás hagyományával szemben a színház 
társadalmi-politikai funkcióinak visszanyerésére irányult, a 

színpadi művészet radikális megújításával párosult. 

1. színházi asszociációk
 a színházi előadás hívószó köré írd be a pókhálóábrába elsődleges érzelmi-gondolati asszociáció-

idat!

Taná r i  in s t rukc iók 

A feladatok elsődleges célja az, hogy a tanulók megértsék a • Koldusopera kettős elidegenítettségé-
nek, azaz a színpadon megjelenő világ és a néző számára sugallt attitűd „tárgyiasságának” össze-
függéseit, és a megértetteket kreatív-adaptív módokon (írásban vagy előadásban) megjelenítsék.
A munka elkezdése előtt tudatosítsuk a tanulókban, hogy a csoportmunkában megszerzett tudá-• 
sukat a C) csoportok bemutatóinak kapcsán fogjuk közösen megvitatni.

K ieme l t  ké s z s égek ,  kép e s s égek:  szövegértés, szövegalkotás, új tudás önálló elsajátítása, 
koncentráció, empátia, fantázia, kreativitás

Színházi előadás
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Cé lc s opor t  –  d i f fe renc iá lá s:  lásd az 1. lépés tanári instrukcióinál!

Munka fomák:  csoportmunka

Móds ze rek ,  e l j á rá s ok:  tanári kalauz, mozaik, dramatizálás, belső hangok 

2. szövegértelmezés tanári kalauz segítségével
 Olvassátok el az ismeretközlő szöveget, majd dolgozzatok csoportokban a feladatsorokkal!

Bertolt Brecht egész életében foglalkozott drámaelmélettel is, pontosabban szólva tanulmányok so-
rozatában dolgozta ki saját színház- és drámafelfogását. Az emberi lényre úgy tekintett – nagymér-
tékben egyetértve a marxizmus tanaival –, mint akit alapvetően meghatároznak társadalmi össze-
függései, elsősorban kiszolgáltatottsága a gazdasági mechanizmusoknak. Másképpen fogalmazva: 
ha az ember alapvető életszükségletei tekintetében kiszolgáltatott, akkor túlélése érdekében nem 
tehet mást, mint hogy áruba bocsátja magát, ha kell, testét és emberi kapcsolatait is, hogy a pénz 
mozgásai közepette ő is valamennyi haszonhoz jusson. A színház annak a különleges terepe, hogy 
a társadalom eme mélyszerkezetét sajátos tanmesék formájában bemutassa, ezáltal a nézőt refle-
xióra késztesse. Brecht epikus színházának nézőjére tehát nem az a feladat vár, hogy egy emberi 
kapcsolatrendszer dinamikájába és drámai döntéshelyzetekbe beleélje magát, majd mintegy egész 
emberségében megrendülve, azaz katarzist átélve távozzon a színházból. Az ő nézőjének azzal a 
szellemi kihívással kell szembenéznie, hogy míg a színdarab egyfajta sajátos laboratóriumként lecsu-
paszított társadalmi-gazdasági hatásmechanizmusokat mutat be, elgondolkozzon ezek szerkezetén 
és a társadalmi működés megváltoztatásának lehetőségein. Ezt a mentális munkát nevezi Brecht né-
zői aktivitásnak. Annak érdekében, hogy a racionális, elemző munkához szükséges reflexiós távlatot 
megőrizhesse a néző, a színpadi mű különböző ELIDEGENÍTŐ EFFEKTUSOKkal (Verfremdungseffekt) 
siet segítségére: feliratokkal, esetleg vetítéssel, songokkal, a szereplőknek a közönség felé való köz-
vetlen kiszólásaival stb.

Maga Brecht 1931-ben közzétett egyik tanulmánya – megjegyzések a mahagonny városának 
tündöklése és bukása című operához – a következő „súlyponteltolódásokat” állapítja meg az alap-
vetően arisztotelészi felfogásmódú dráma és az epikus színház között:

A SzÍnHÁz DRÁMAI FORMÁJA A SzÍnHÁz EPIKUS FORMÁJA

a színpad „megtestesít” egy folyamatot elmond egy folyamatot

a nézőt belevonja egy aktusba, és feléli aktivitását szemlélőjévé teszi, de felébreszti aktivitását

érzelmekre indítja döntéseket kényszerít ki belőle

élményeket közvetít neki ismereteket közvetít neki

a nézőt belehelyezi egy cselekménybe szembehelyezi vele

szuggesztióval dolgozik érvekkel dolgozik

az érzések érzések maradnak megismeréssé válnak

az embert ismertnek tételezi fel az ember a vizsgálat tárgya

az ember változatlan az ember változik és változtat
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A SzÍnHÁz DRÁMAI FORMÁJA A SzÍnHÁz EPIKUS FORMÁJA

a figyelem tárgya a kimenetel a figyelem tárgya a menet

egyik jelenet a másikért mindegyik önmagáért

az események egyenes vonalban haladnak kanyarognak

natura non facit saltus  
(= a természet nem tesz ugrásokat)

facit saltus (= ugrásokat tesz)

a világ, ahogy van a világ, ahogy alakul

amit az embernek tennie kellene amit az embernek tennie kell

az ember ösztönei az ember indítóokai

a tudat határozza meg a létet a társadalmi lét határozza meg a tudatot

(A táblázat forrása: Brecht: színházi tanulmányok.  
Budapest, 1969, Magvető, 89. o.)

a Koldusoperáról

„1928-ban került színpadra a Koldusopera (Dreigroschen-
oper, ’Háromgarasos opera’) (...) ez lett Brecht első vi-
lágsikere s egyszersmind felvilágosító szándékainak első 
próbája és bukása:  a polgári közönség tapsolt neki leg-
jobban, éppen azok, akiket a darab szatirikus fegyverei 
célba vettek. A klasszikus operaműfaj szétzúzásán fára-
dozott (...) Brecht. (...) 1928-ban kétszáz esztendeje volt, 
hogy Londonban bemutatták az angol John Gay Koldu-
soperá-ját (The Beggar’s Opera). A maga korának nagy-
szabású szatírája volt ez a mű; hősében, Peachumban 
könnyen fel lehetett ismerni a modellt, Jonathan Wildot, 
a hírhedt rablóvezért, de ugyanilyen könnyen a közis-
mert politikust is, Robert Walpole-t. Ebből következett 
Gay művének tanulsága: a fennkölt álca mögött ugyan-
olyan törvények vezérlik a politikai és üzleti életet, mint 
a közönséges rablóbandákét. Brecht tehát nekiállt átdol-
gozni, aktualizálni a művet; a főbb szereplők nevét és a 
cselekmény laza fonalát megtartotta, minden egyebet azonban ő maga adott hozzá. Nem elégedett 
meg a puszta szatirikus párhuzammal, melyet a gazdag polgárok »erkölcsös« világa és a betörők alvi-
lága kínált: bűnöző szereplőit a polgári társadalom valóságos képviselőiként léptette fel. Nem egyes 
személyeket és hibákat pellengérezett ki, hanem az egész  polgári rend alapjait vette célba.

Brecht dramaturgiai módszere, amelyet (...) »epikus színháznak« nevezett, ebben a darabban már 
teljes fegyverzetében áll előttünk. A cselekmény, a zene, a kommentáló, feliratos táblák kölcsönös 
kontraszthatásban állnak egymással, egymást cáfolva, gondolkodásra ingerelve más-másfelől világít-
ják meg ugyanazt a problémát. Ha Brecht szempontjait követi a rendezés, egy-két percnél tovább 
aligha »élheti bele magát« a néző a cselekménybe, nem adhatja át magát az illúziók káprázatának, 
hiszen minduntalan öntudatra ébreszti, kritikus szemléletre kényszeríti őt a szerző a »Verfremdung-
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seffekt« ( V-effekt= Fau-effekt), az »elidegenítés« ezerféle változatával. A sajátságos opera dalbe-
tétei, úgynevezett »song«-jai is mindig ellentétben állnak a cselekmény folyamatával, eszméltetve 
értelmezik vagy szándékosan ellágyulva szólnak, hogy annál csúfondárosabban ütközzenek ki a 
teljes folyamat brutális nyerseségéből. Minden csupa gúny, irónia, rezignáltság és trágárság, nem 
csoda, hogy mindig is ez csiklandozta inkább a közönséget, sokkal inkább, mint a veszélyesebben 
csiklandó, intellektuális ingerek, melyekre a szerző mondanivalójának javát bízta.”

(Walkó György)

A) Rólunk szól a mese?

a) Írjátok le tömören és vázlatosan a Koldusopera meséjét – a lehető legtárgyszerűbben csak a „szto-
rira” szorítkozzatok, azaz az alapvető tér-, idő- és ok-okozati viszonyokra!

b) Töltsétek ki a táblázatot: azonosítsátok a megadott szereplőpárok viszonyait!

Penge Mackie–Tigris Brown

Peachum–Filch

Polly Peachum–Lucy Brown

Kocsma Jenny–Mackie

Celia Peachum–Polly Peachum

Jonathan Jeremiah Pechum–Celia Peachum

B) Elidegenedve

a) A táblázat bal oldali oszlopában olvashatjátok a Koldusopera néhány V-effektjének megnevezé-
sét. Írjátok a táblázat jobb oldalára az értelmezésüket, és hogy szerintetek mi a legfőbb funkció-
juk!

FElirAt

sONg

Kiszólás A NézőHöz

A sONgOK szövEgéNEK KiírásA

A világítás váltOzásAi

b) Miképpen tudnátok igazolni azt az állítást, hogy a Koldusopera elidegenedett világot mutat be?

C) Az aktív néző

a) Foglaljátok össze tömören, hogy milyen ember- és világkép jelenik meg szerintetek a Koldusope-
rában!
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b) Készítsétek elő előadásra a mű alábbi részletét „belső hangok” alkalmazásával: a dialógus szerep-
lői az általatok kijelölt helyeken álljanak meg, a csoport valamelyik tagja pedig a szereplő háta 
mögé állva fogalmazza meg annak ki nem mondott érzéseit-gondolatait! 

 Törekedjetek arra, hogy csoportotok minden tagja megszólaljon az egész osztálynak szóló bemu-
tatón! 

 A V-effekteket is jelenítsétek meg!

Kopognak, Peachum ajtót nyit, belép egy fiatalember, Filch nevezetű. A háttérben egy tábla, rajta fel-
írás: „Jobb adni, mint kapni.”

filch  
Peachum and Co.? 

PEACHuM  
Peachum. 

filch  
Ön a „Koldusbarát” cég tulajdonosa? Önhöz küldtek. Hát ezek aztán a jó mondások! Ez aztán a 
tőke! Önnek nyilván egész könyvtára van az ilyesmiből? Ez persze egészen más. A magunkfajta 
– hogyan is jusson ötletekhez, és műveltség nélkül hogyan is reüsszálhat az üzlet? 

PEACHuM  
Neve? 

filch  
Nézze, Peachum úr, engem ifjúkoromtól fogva üldözött a balszerencse. Anyám iszákos volt, atyám 
kártyázott. Korán magamra hagyatva, szerető anyai kéz támogatása nélkül, mindig mélyebbre 
süllyedtem a nagyváros mocsarában. Az apai gondoskodást és a meghitt otthon jótéteményét 
sohasem ismertem. Így láthat most engem... 

PEACHuM  
Így láthatom most magát... 

filch  
(megzavarodva) ...minden anyagi eszköztől megfosztva, ösztöneim prédájaként. 

PEACHuM  
Mint egy hajóroncsot az óceánon, és így tovább. Hát mondja csak, maga hajóroncs, melyik kör-
zetben szokta leadni ezt a dajkamesét? 

filch  
Hogyhogy, Peachum úr? 

PEACHuM  
Miért? Nem nyilvánosság előtt tartja ezt az előadást? 

filch  
Hát, tudja, Peachum úr, tegnap volt egy kínos kis epizód a Highland Streeten. Ott állok némán és 
szerencsétlenül a sarkon, kalapom a kezemben, semmi rosszat sem gyanítva... 

PEACHuM  
(jegyzetkönyvben lapoz) Highland Streeten. úgy van, stimmel. Te vagy az a szarházi, akit Honey 
meg Sam tegnap elcsípett. Te voltál olyan pimasz, hogy a tízes körzetben molesztáltad a járókelő-
ket. Most még megúsztad egy passzív veréssel, mert feltételeztük, hogy azt sem tudod, hol lakik 
az Isten. de ha még egyszer a szemünk elé kerülsz, majd elővesszük a furkót, érted? 
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filch  
No de kérem, Peachum úr, kérem szépen. Hát mit csináljak, Peachum úr? Tény, hogy az urak 
kékre-zöldre vertek, a végén pedig a markomba nyomták a maga reklámkártyáját. Ha leveszem 
a zakómat, olyan foltos vagyok, mint egy tőkehal. 

PEACHuM  
Kedves barátom, ha az emberek nem lepényhalat csináltak belőled, hát rendkívül hanyagok vol-
tak. Ide áll egy ilyen ifjú zöldfülű, és azt hiszi, hogy már övé a pecsenye, mert kinyújtotta utána a 
mancsát. Mit szólnál, ha a te halastavadból épp a legkövérebb pisztrángokat szednék ki? 

filch  
de Peachum úr – hát van énnekem halastavam? 

PEACHuM  
Szóval, engedélyt csak a profiknak adunk ki. (Üzletszerűen egy táblát mutat) London fel van oszt-
va tizennégy kerületre. Annak, aki itt a koldusipart óhajtja űzni, engedélyre van szüksége Jonat-
han Jeremiah Peachumtól. Máskülönben akárki jöhetne azzal, hogy ő a hajlamai prédája. 

filch  
Peachum úr, köztem és a végromlás között csak két shilling áll. Történnie kell valaminek, ha csak 
két shilling van nálam... 

PEACHuM  
Húsz shilling. 

filch  
Peachum úr! (Könyörögve mutat egy plakátra, amin ez olvasható: „ne zárd el a te füleidet a nyo-
morúság előtt!”) 

PEACHuM  
(rámutat egy szekrényke előtt lógó függönyre, amin ez olvasható: „Adj, hogy néked is adassék!”) 

filch  
Tíz shilling. 

PEACHuM  
És minden heti elszámoláskor ötven százalék. Felszereléssel együtt hetven százalék. 

filch  
Mi volna az a felszerelés, kérem szépen? 

PEACHuM  
Azt a cég határozza meg. 

filch  
És melyik körzetben állhatnék munkába? 

PEACHuM  
Baker Street 2-104. Itt még olcsóbb is lesz. Mindössze ötven százalék felszereléssel együtt. 

filch  
Kérem alássan. (Fizet) 

PEACHuM  
Neve? 
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filch  
Charles Filch. 

PEACHuM  
Rendben. 

lEHEtségEs mEgOldásOK
A)
a)  A londoni Sohóban Peachum a koldusmaffia főnöke, aki „jelmezboltjából” irányítja „cégét”. 

Lánya, Polly beleszeret a negyed egyik leggátlástalanabb és ugyancsak nagy hatalmú, bűn-
szervezetet irányító bűnözőjébe, Penge Mackie-be, aki feleségül veszi őt. Az esküvőt cim-
borái és lopott drágaságok közepette ünneplik, a meghívottak sorában jelen van London 
rettegett rendőrfőnöke, Tigris Brown is. Az ámuló Polly megtudja, hoy férje és a rendőrfőnök 
katonabajtársak voltak Indiában, és barátságukat azóta is gyümölcsöző „munkakapcsolat-
ként” folytatják: Penge Mackie bizonyos letartóztatásokat lehetővé tesz a rendőrkapitány-
nak, Brown viszont gondoskodik róla, hogy cimborája az akták szerint feddhetetlen legyen. 
Az esküvő után Polly hazalátogat szüleihez, akik felháborodottan fogadják, mert titkos es-
küvője révén mintegy elárulta a családi vállalkozást, ráadásul éppen egy olyan időpontban, 
mikor az egész londoni alvilág a királynő koronázásának eseményére, azaz a közben esedé-
kes „nagy fogásokra” készül. A szülők megbeszélik, hogy Penge Mackie-t börtönbe és akasz-
tófára juttatják. Peachum feljelenti Mackie-t házasságszédelgésért, felesége pedig lefizeti a 
negyed prostituáltjait, elsősorban Kocsma Jenny-t, hogy adják fel régi és hűséges kliensüket. 
A feljelentés hírére Mackie búcsút vesz Pollytól, vezetésére bízza a bűnszervezetet, és hűsé-
get ígérve neki elmenekül. de útja nem a highgate-i mocsarakba, hanem Kocsma Jennyhez 
vezet. Jenny a Peachum asszonnyal kötött megállapodás értelmében azonnal feljelenti haj-
dani stricijét, aki így börtönbe kerül. Cellájában Mackie-t felkeresi Lucy, Brown leánya, aki 
úgyszintén Mackie felesége, és minden jel arra mutat, hogy terhes tőle. Ezekkel a tényekkel 
kell szembesülnie a férjéhez ellátogató Pollynak. A két nő csúnyán összemarakodik, Mackie 
megtagadja Pollyt, és Lucy segítségével elmenekül. Szökése miatt Peachumék nem fizetik ki 
a prostituáltaknak a feljelentést, de a vita hevében Kocsma Jenny elárulja, hogy Mackie most 
éppen melyik lelkiismeret-furdalástól gyötört utcalányt „vigasztalja”. Ezek után érkezik meg 
Peachum üzletébe Brown rendőrkapitány, hogy letartóztassa a „cégvezetőt”, biztosítandó a 
koronázás zavartalan lefolyását. Peachum megzsarolja, hogy amennyiben Penge Mackie-t 
nem akasztatja fel, elképesztő méretű koldus-tömegmegmozdulássá fogja tenni a koronázási 
ünnepségeket. A megrettent Brown elfogatja hajdani barátját. Mackie siralomházba kerül, 
miközben feleségei együtt kávéznak, Polly megbánja, hogy nem hallgatott szüleire, Lucy pe-
dig elmondja, hogy terhessége csak egy ruhája alá rejtett muff volt. Mackie a siralomházban 
még elintézi a lelkiismeret-furdalástól gyötört Brownnal utolsó üzleti elszámolásukat, majd 
a börtönőr megvesztegetésével megpróbál megszökni, de a pénzösszeg gyors összeszedé-
sével megbízott cimborái is cserbenhagyják. Penge Mackie-t kikísérik az akasztófa alá, ahol 
az utolsó percben a királynő lovasfutára hozza a kegyelmi rendeletet, amely egycsapásra 
nemessé és kastélytulajdonossá is teszi Mackie-t.
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b)

Penge Mackie–Tigris Brown Hajdani katonatársak, a háború után kölcsönös 
korrupciós kapcsolatot tartanak fenn mint rend-
őr és bűnöző.

Peachum–Filch A koldusmaffia vezetője és egy „alkalmazottja”, 
ez utóbbi főnökétől kapja munkahelyét, beosz-
tását, és jövedelméből adóznia kell neki.

Polly Peachum–Lucy Brown Mackie „feleségei”, vetélytársak, majd mindket-
ten belátják, hogy szerelem nincs, csak üzleti 
érdekek.

Kocsma Jenny–Mackie Hajdani strici és futtatottja, kölcsönösen elárul-
ták egymást többször is, de szexuálisan továbbra 
is függnek egymástól.

Celia Peachum–Polly Peachum Anya és leánya, utóbbi először a szerelem nevé-
ben fellázad anyja kizárólagosan üzleti szemléle-
te ellen, mejd belátja, hogy igaza van.

Jonathan Jeremiah Pechum–Celia Peachum Egyetértő házas- és üzlettársak, a szellemi és 
gazdasági vezető szerep a férjé, a nő elsősorban 
a kisstílű árulások lebonyolításában nyújt segéd-
kezet neki.

B)
a)

FElirAt Erkölcsi vezérszólamok, általában biblikus eredetűek; amint  a színpadi 
események fölött himbálóznak, mintegy megjelenítik hiteltelenségüket, 
légből kapottságukat.

sONg Parodizált operaáriák, „nagy” érzelmekről vallanak, de valójában inkább 
csak a kiszolgáltatottság különféle kontextusairól trágárságig menő, pőre 
őszinteséggel (szexuális függés, háború, a megalázott prostituált bosszú-
vágya stb.).

Kiszólás  

A NézőHöz

A műnem önironikus tudatosítása, amennyiben a színész reflektálja a 
néző jelenlétét, mintegy tudatosítja vele és magával, hogy fikciónak, sajá-
tos gondolatkísérletnek részesei mindnyájan.

A sONgOK szövE-

géNEK KiírásA

A daloknak mintegy kiemelése a színpadi eseményekből, egyfajta másik, 
stilizációs, absztrakt értelmezési sík megjelenítése a néző számára.

A világítás  

váltOzásAi

Az elvonatkoztató-általánosító értelmezési sík vizuális megjelenítése a 
néző számára. Sajátosan ironikus hatású, hogy a cinikusan-trágárul pőre 
szövegek megszólaltatása meleg, aranyszínű fényben történik, ami a meg-
hittséget sugallná. ugyanakkor a megvilágítás színét utalásnak is lehet 
tekinteni az arany=pénz, vagyis a legfőbb elidegenítő tényezőre vonat-
kozóan.
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3. lépés: 3. feladat

80. oldal

40 PERC

T/3.

b)  A dráma világában meglévő emberi viszonyokat tárgyiasította a társadalmi peremhelyzet és a 
haszonelvűség. Csírájában megjelennek ugyan emberi érzések (szerelmi vágy, bajtársiasság, 
a szellemi erő tisztelete), de mindezeket átjárja-korrumpálja a megélhetés és/vagy a gazda-
godás vágya.

C)
a)  A totális fizikai–érzelmi–anyagi kizsákmányolás világa, amelyben az emberek ösztöneik 

(elsősorban létfenntartási, de hasonló erővel szexuális, agresszív és birtoklási-hatalmi vá-
gyak) kielégítése érdekében tárgyként értelmezik-kezelik egymást. A másikkal való elide-
genedett bánásmód közben viszont óhatatlanul önmaguk is tárggyá válnak, és így végső 
soron erősítői és újratermelői lesznek annak a haszonszerzési mechanizmusnak, amelyből 
esetleg megpróbáltak menekülni (l. Polly szerelemvágya vagy Jenny csodálata Mackie „lo-
vagiassága” iránt).

b)  csoportfüggő

Tanár i  in s t rukc iók 

A tanulók számára valószínűleg nem kis szellemi kihívást jelentett a brechti színházfelfogás be-• 
fogadói tapasztalataikhoz viszonyított idegenségének megközelítése. A nyilvánvalóan feltámadt 
értelmezési feszültségek kezelésére szolgálhat a frontális megbeszélés, melynek kiindulópontja a 
maximum két „belső hangos” előadás megtekintése-értelmezése. 
Első lépésben nézzük meg az előadásokat, majd utána kezdődjön el azok közös megvitatása oly • 
módon, hogy először a szereplő csoportok fűzhessenek megjegyzéseket saját produkciójukhoz 
és a másik csoport előadásához. utána következhet a közös megbeszélés, amely remélhetőleg 
a konkrét szövegrészlet elemző megbeszélésén túl aktivizálja a csoportmunka közben felmerült 
gondolatokat-problémákat.

K ieme l t  ké s z s égek ,  kép e s s égek:  kreativitás, fantázia, empátia, szövegértelmezés, önálló 
véleményalkotás, konstruktív vita, tolerancia

Cé lc s opor t  –  d i f fe renc iá lá s:  az egész osztály

Munka fomák:  csoportmunka, frontális

Móds ze rek ,  e l j á rá s ok:  „belső hangok”-előadások, megbeszélés

3. Előadás és megbeszélés
 A C) csoport(ok) által bemutatott előadást vitassátok meg közösen, majd tágítsátok ki a beszélge-

tést a csoportmunka során megfogalmazott gondolatok, problémák irányába!
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5. lépés: 5. feladat

80. oldal

2–3 PERC

T/5.

A feladat kiadására – házi feladat

rEFlEKtálás
4. lépés: 4. feladat

80. oldal

5–7 PERC

T/4.

Taná r i  in s t rukc iók 

A feladat célja az, hogy a megjelenítő és értelmező munka feszültsége feloldódhasson, a diákok 
reflektálhassanak az átéltekre. Szólítsuk fel őket arra, hogy az értelmező beszélgetés végeztével 
mindenki mondjon szabadon egy-egy mondatot a közös munka során számára legfontosabbá 
vált érzésről, gondolatról. Senki ne maradjon ki a megszólalásokból, és végül a tanár is mondja el 
a maga akkor és ott, aktuálisan legfontosabbnak érzett mondatát.

K ieme l t  ké s z s égek ,  kép e s s égek:  reflexivitás

Cé l c s opor t  –  d i f fe renc iá lá s:  az egész osztály

Munka fomák:  frontális

Móds ze rek ,  e l j á rá s ok:  zárókör

4. zárókör
 Mindenki számoljon be egy mondatban arról az érzéséről, gondolatáról, amely az értelmező 

munka során a legfontosabb lett számára!

Taná r i  in s t rukc iók 

Mondjuk el röviden a kötelező házi feladatot: megbeszélt időpontra mindegyik csoport hand-• 
out formájában tegye hozzáférhetővé a többiek és a tanár számára órai munkájuk eredményeit. 
Ezekből ki-ki összeállíthatja magának egy lehetséges érettségi tétel vázlatát.
Önként vállalkozók számára adhatjuk feladatnak, hogy a nekik legmegfelelőbb technikával ter-• 
vezzék meg egy általuk kiválasztott Koldusopera-jelenet színpadképét vagy valamelyik szereplő 
jelmezét. 
Az egyéni munkákat feltétlenül értékeljük, a különösen jól sikerült alkotásokat tegyük hozzáfér-• 
hetővé a többiek számára is!

K ieme l t  ké s z s égek ,  kép e s s égek:  ismeretanyag összefoglalása, strukturálása; kreativitás, 
fantázia
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Cé lc s opor t  –  d i f fe renc iá lá s:  az egész osztály

Munka fomák:  csoport, egyéni

Móds ze rek ,  e l j á rá s ok:  handout-készítés, díszlet-/jelmeztervezés

5. Házi feladat

a) Megbeszélt időre csoportonként készítsetek hand-outot a közös munka és megbeszélés eredmé-
nyeiről, és tegyétek hozzáférhetővé társaitok és tanárotok számára!

b) Szorgalmi feladat
 Szabadon választott technikával tervezd meg a Koldusopera egyik jelenetének díszletét vagy az 

egyik szereplő jelmezét!



ráHANgOlódás
0. lépés: 0. feladat

81. oldalT/0.

Önálló, otthoni ismétlés és új ismeretközlő szöveg elsajá-
títása

6. egy világvégi FA AlATT 

BECKETT: GODOT-RA VÁRVA 

2 óra (alternatív modul)

Taná r i  in s t rukc iók 

A modul tanítása előtt egy vagy két héttel beszéljük meg diákjainkkal, hogy mikorra kell elolvasni • 
a darabot, és hívjuk fel figyelmüket arra is, hogy a tavalyi munkatankönyvükből feltétlenül és 
alaposan ismételjék át, amit erről a műről már tanultak A romantikus emberiségköltemények című 
modulban, azzal a kiegészítéssel, hogy most már mindenkinek el kell olvasnia a tavaly még csak 
érdeklődőknek ajánlott szövegrészeket is. 
Beszéljük meg velük azt is, hogy úgy érkezzenek a • Godot-órákra, hogy az alábbi ismeretközlő 
szöveget, amely a század első felének színpadművészeti mozgalmait vázolja fel, elolvasták és 
jelöléstechnikával feldolgozták. E szövegek mentén remélhetőleg a tanulók kapnak egyrészt egy 
történeti kontextust, másrészt egy alapvető értelmezői horizontot a valószínűleg nem könnyű 
olvasmányélményhez, valamint a modul feldolgozása már egy aktivizált közös tudás összefüggé-
séből indulhat.
Az órai munkához csoportonként legalább egy szövegpéldánnyal is rendelkezniük kell a tanulók-• 
nak.

K ieme l t  ké s z s égek ,  kép e s s égek:  önálló szövegértelmezés, koncentráció, korábbi tudás 
aktivizálása és kiegészítése

Cé lc s opor t  –  d i f fe renc iá lá s:  az egész osztály

Munka fomák:  egyéni

Móds ze rek ,  e l j á rá s ok:  jelöléstechnika

A modul során az abszurd dráma műfajának egyik reprezentatív darabját, Samuel Beckett (1906–
1989) godot-ra várva című színművét fogjuk értelmezni. Az abszurditás léttapasztalatát a 20. szá-
zad derekán az egzisztencialista filozófia úgy fogalmazta meg, hogy az ember faggatja a létet saját 
léte értelme felől, és kérdésére néma csend a válasz. Beckett művének szereplői ezen a fázison már 
túl vannak, ők már nem faggatnak senkit semmiről, csak téblábolnak a kultúra és saját értelmezhe-
tetlen életük romjai között.
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0. Előzetes feladat
 Olvasd el az alábbi ismeretközlő szöveget, és olvasása során használd a megszokott jelöléseket! 
 Az órai munka elején beszéljétek meg, ha megértési problémátok maradt!

A 20. század fordulójától az európai kultúra emberének önértelmezése radikális és hosszan elhú-
zódó válságba került. A modern természettudományos (pl. relativitáselmélet, kvantummechanika), 
lélektani (pszichoanalízis) és filozófiai kérdésfelvetések (főleg azok, amelyek a lét irracionális összete-
vőivel foglalkoztak) mind abba az irányba mutattak, hogy a hagyományos értelemben vett egységes, 
pszichológiai motivációk alapján összefüggően és racionálisan értelmezhető individualitás fogalma 
tarthatatlanná vált. Hasonlóképpen végletesen elbizonytalanodtak a személyek közötti nyelvi kom-
munikáció értelmességének/értelmezhetőségének lehetőségei is. A filozófiai és művészetelméleti 
gondolkodásban rendkívül összetett nyelvfilozófiai fordulat ment végbe, amely már az előző század 
utolsó harmadában, Nietzsche munkásságában elkezdett körvonalazódni: „...a nyelv önálló hata-
lommá vált, amely polipkarjaival megragadja és oda vonszolja az embereket, ahova azok tulajdon-
képpen nem is akarnak menni. Mihelyst megkísérlik megérteni egymást és közös vállalkozásban 
akarják egyesíteni erejüket, magával rántja őket az általános fogalmak, sőt a szavak puszta dallamá-
nak őrülete. Az önkifejezés képtelensége miatt közös szellemi alkotásaik megint arról tanúskodnak, 
hogy nem értik egymást, mert alkotásaik nem valódi szükségleteiknek felelnek meg, hanem csak a 
zsarnoki szavak és fogalmak ürességének: így aztán az emberiség minden szenvedésén felül magára 
veszi még a konvenció szenvedéseit is, vagyis a szavakban és cselekedetekben való megegyezést, az 
érzések megegyezése nélkül.” (Nietzsche: „richard Wagner bayreuthban”. In: Korszerűtlen elmél-
kedések) 

A fentiekben jelzett belátásokból következően a hagyományos értelemben vett pszichológiai 
realizmuson alapuló polgári illúziószínház elveszítette létének alapjait. A dráma- és színházművé-
szetnek tehát radikálisan rá kellett kérdeznie önértelmezésének legalapvetőbb összetevőire: pl. a 
cselekmény és a drámai jellem összefüggéseire, a színpad és a néző viszonyára, a színész és a szín-
padi megjelenítés egészének motivációira stb. Az avantgárd mozgalmak e kérdésekre számos új vá-
laszlehetőséget kutattak fel és dolgoztak ki: elsődlegesen a nyelvi válság tapasztalatából indultak ki, 
és arra törekedtek, hogy a színházművészetet felszabadítsák a szó/irodalom és a valóságillúzió kelté-
sének uralma alól, és a teatralitásnak új, elementáris tartalmakat adjanak. Az angol Gordon craig 
(1872–1966) színpadát az ember nem mint individuum és nem is mint a sorsának kiszolgáltatott faj 
egyede érdekli, hanem mint a benne és általa megnyilvánuló személyfeletti hatalom, nevezetesen a 
mozgás megjelenésének közege. Vszevolod Emiljevics meJerhold (1874–1940) szovjet, biomecha-
nikus színházában a színészi mozdulatokat nem jelként alkalmazták, amelyhez hozzárendelhető 
egy bizonyos jelentés, hanem jelhordozóként, amelynek attól függően lehet más és más jelentést 
tulajdonítani, hogy éppen milyen kapcsolat részévé válik. A francia Antonin artaud (1896–1948) 
„kegyetlen színházában” a teatralitás mágikus-mitikus vonatkozásai kerülnek előtérbe: a terem köze-
pén, forgó székeken helyet foglaló közönség a történések kellős közepén találja magát, és minden 
oldalról beburkolják a hang- és mozdulatesemények. E színházi rituálé célja pedig, hogy a néző tu-
dattalanjában szunnyadó erők felszabaduljanak, és hogy velük szembesülve a befogadónak döntést 
kelljen hoznia arról, hogy miképpen viszonyuljon a benne rejlő ismeretlenhez. 

Az amerikai Eugene O’NEILL Amerikai Elektrájának szereplői mitikus erők szoborszerű megjele-
nítői, az olasz Luigi pirandello Hat szereplő keres egy szerzőt című művében a személyiségszó-
ródás színpadi megjeleníthetetlensége válik elemzés tárgyává. 

Az ír származású, franciául író Samuel beckett II. világháború utáni abszurd színpada pedig már 
azt is tudja, hogy a totális önértelmezési válságban szétmállott individualitást milyen elementárisan 
vonzza a tömegben való feloldódás és a puszta ösztönkésztetésekkel való azonosulás tömeggyilkos-
ságokban manifesztálódó gyönyöre.

(Erika Fischer-Lichte: A dráma története c. könyve alapján)
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1. lépés: 1. feladat

82. oldal

15 PERC

T/1.

a Godot-ra várva műfaji előzményeinek felelevenítése

Tanár i  in s t rukc iók 

A feladat célja az, hogy aktivizálja azt az irodalomelméleti és drámatörténeti tudást, valamint • 
befogadói tapasztalatokat, amelyeknek a 11. osztályban A romantikus emberiségköltemény c. 
modul feldolgozása közben a diákok birtokába jutottak, és amelyeket a modul megkezdése előtt 
átismételtek. 
Mivel a dráma elolvasása valószínűleg komoly befogadói kihívást jelenthetett, ezért az összeha-• 
sonlító táblázat „ismétlési” oldalát készen kapják a tanulók, az ő feladatuk friss olvasmányélmé-
nyük ütköztetése a műfajtörténeti ismeretekkel. Ily módon a színmű szövegvilágára úgy ismer-
hetnek rá, mint az európai drámatörténet/filozofikus kultúraértelmezés alapvető jelentéstartalmai 
kiürülésének, leépülésének „végjátékára”.
Ehhez a feladathoz hasonlót már tavaly is meg kellett oldaniuk a diákoknak, de akkor még csak • 
szövegrészleteket ismertek, most pedig már az egész művet olvasták. 
A megbeszélés során térjünk ki arra a tapasztalatukra is, hogy válaszaikat mennyiben befolyásolta • 
a teljes szöveg ismerete, illetve az azóta szerzett új, befogadói-értelmezői tapasztalataik. Az ösz-
szevetéshez természetesen szükséges az is, hogy erre az órára magukkal hozzák tavalyi munka-
tankönyvüket. Ily módon mintegy saját bőrükön és folyamatában tapasztalhatják meg az irodalmi 
mű és a folyamatos mozgásban konstituálódó befogadói tudás dinamikus kölcsönviszonyát.
Az órai munka kooperatív csoportmunka keretében folyik. A tanulók alakítsanak az osztály lét-• 
számának megfelelő számú, 4−6 fős csoportokat. A tanár feladata elsődlegesen az, hogy – a 
szöveg nehézsége miatt – ügyeljen rá, hogy minden csoportba jusson egy-két olyan tanuló, aki jó 
képességű az elméleti és irodalmi szövegértelmezés terén.
A feladatok A), B) és C) csoportoknak szólnak, az osztálylétszámnak megfelelően természetesen • 
több azonos betűjelű csoport is működhet.
Ügyeljünk rá, hogy minden csoport asztalán legalább egy szövegpéldány legyen.• 
Kb. 5 perces csoportmunka után következzék frontális közzététel.• 

K ieme l t  ké s z s égek ,  kép e s s égek:  korábbi tudás, befogadói tapasztalatok felidézése, ak-
tivizálása, összehasonlítás, koncentráció, tömör, lényegretörő megfogalmazás

Cé lc s opor t  –  d i f fe renc iá lá s:  feladat szerint

Munka fomák:  csoport és frontális

Móds ze rek ,  e l j á rá s ok:  mozaik, kettéosztott napló, megbeszélés

E s zközök:  tavalyi munkatankönyvek A romantikus emberiségköltemény című modullal

1. A Godot-ra várva műfaji előzményei

a) A táblázat bal oldalán tavaly tanult drámatörténei ismereteket olvashattok – a jobb oldalon fogal-
mazzátok meg röviden, hogy a Godot-ra várva miben emlékeztet a leírt műfajokra és miben tér 
el tőlük! 
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b) A táblázatok kitöltése után vitassátok meg meglátásaitokat, és vessétek ezeket össze a tavalyi, 
hasonló jellegű feladatokra adott megoldásaitokkal!

A) Emberiségköltemény

EMBERISÉGKÖLTEMÉNy GODOT-RA VÁRVA

Az emberiségköltemény az emberlét egyetemes tartalmait firtat-
ja. Hősei az emberi nem képviselői, nem hús-vér figurák, inkább 
allegorikus alakok. E művek tér- és időviszonyai is metaforikus 
tartalmúak, magukban foglalhatják a tapasztalaton túli és a földi 
világ tereit, a véges és a végtelen, a kozmikus, a történelmi és az 
egyes emberi időt.

B) Moralitásdráma

moraliTásdráma GODOT-RA VÁRVA

A középkori moralitásdráma allegorikus szereplőket felvonultató 
színjátéktípus. Leghíresebb mintapéldája a 15–16. század fordu-
lójáról származó, holland–angol Akárki című moralitás, melyben 
bűnök és erények, a legkülönbözőbb emberi tulajdonságok nyer-
nek megszemélyesítést. Az Akárki című moralitásjátékban az Em-
bert (Akárki) váratlanul meglepi a Halál, és hirtelen számot kell 
vetnie egész életével. Akárki sorra felkeresi az allegorikus alako-
kat (Barátság, Komaság, Testvér, Vagyon, Jótett, Tudás stb.), hogy 
kísérjék el a halálba, erre azonban ők nem hajlandók. Mielőtt 
Isten bírói széke elé lépne, minden hozzátartozóját és földi javát 
elveszti, a Szépség, az Erő és az Okosság sem segít rajta, csak 
vezeklés és a jótett révén nyeri el a megváltást.

C) Misztériumjáték

miszTériumjáTék GODOT-RA VÁRVA

A misztériumjáték gyakran az egész emberi történelmet színpad-
ra vitte az ember teremtésétől az utolsó ítéletig. A cselekmény 
legfontosabb szereplői az ember mellett az Isten és az ördög 
voltak. Előbbihez a fenségesség, utóbbihoz gyakran a komikum 
társult, ebből fakadt a hangnemek vegyülése. Cselekményének 
sem időbeli, sem térbeli korlátai nem voltak. A szerteágazó drá-
mai cselekmény ideje akár az üdvtörténet egészének idejével is 
megegyezhetett, helyszínei a föld, a menny és a pokol voltak.
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lEHEtségEs mEgOldásOK
A)

EMBERISÉGKÖLTEMÉNy GODOT-RA VÁRVA

Az emberiségköltemény az emberlét egyetemes 
tartalmait firtatja. Hősei az emberi nem képvise-
lői, nem hús-vér figurák, inkább allegorikus ala-
kok. E művek tér- és időviszonyai is metaforikus 
tartalmúak, magukban foglalhatják a tapasztala-
ton túli és a földi világ tereit, a véges és a végte-
len, a kozmikus, a történelmi és az egyes emberi 
időt.

Minden állítás igaz a Godot-ra várva  esetében is, 
csupán minden a visszájára fordul: nincsenek az 
emberlétnek egyetemes tartalmai, tulajdonkép-
pen már emberlét sincs. A metaforikus térben és 
időben az allegorikus figurák a lét transzcendens 
horizontjának totális hiányáról tanúskodnak.

B)

moraliTásdráma GODOT-RA VÁRVA

A középkori moralitásdráma allegorikus szereplő-
ket felvonultató színjátéktípus. Leghíresebb min-
tapéldája a 15–16. század fordulójáról származó, 
holland–angol Akárki című moralitás, melyben 
bűnök és erények, a legkülönbözőbb emberi 
tulajdonságok nyernek megszemélyesítést. Az 
Akárki című moralitásjátékban az Embert (Akár-
ki) váratlanul meglepi a Halál, és hirtelen számot 
kell vetnie egész életével. Akárki sorra felkeresi 
az allegorikus alakokat (Barátság, Komaság, Test-
vér, Vagyon, Jótett, Tudás stb.), hogy kísérjék el a 
halálba, erre azonban ők nem hajlandók. Mielőtt 
Isten bírói széke elé lépne, minden hozzátarto-
zóját és földi javát elveszti, a Szépség, az Erő és 
az Okosság sem segít rajta, csak vezeklés és a 
jótett révén nyeri el a megváltást.

a Godot-ra várva összes szereplője allegorikus 
figura, és bár van nevük, tulajdonképpen mind-
egyikük „akárki”. A színmű folyamán nem kerül-
nek létértelmezési határhelyzetbe, nem vizsgál-
ják meg és fölül létük etikai tartalmait, nem forog 
kockán túlvilági sorsuk, mivel mindezen bölcse-
leti és teológikus kontextusok értelmezhetetle-
nek az ő „világukban”. A Godot-ra várva figurái 
nem kerülnek apokaliptikus helyzetbe, mert ők 
ezen mintegy túl vannak; a rettenetes igazság, 
aminek kinyilvánulásáról az egész színmű tanús-
kodik, az, hogy sem itt, sem túl, sem most, sem 
soha, nincs semmi más, csak a semmi. 

C)

miszTériumjáTék GODOT-RA VÁRVA

A misztériumjáték gyakran az egész emberi tör-
ténelmet színpadra vitte az ember teremtésétől 
az utolsó ítéletig. A cselekmény legfontosabb 
szereplői az ember mellett az Isten és az ördög 
voltak. Előbbihez a fenségesség, utóbbihoz gyak-
ran a komikum társult, ebből fakadt a hangne-
mek vegyülése. Cselekményének sem időbeli, 
sem térbeli korlátai nem voltak. A szerteágazó 
drámai cselekmény ideje akár az üdvtörténet

Itt sincsenek a cselekménynek időbeli és térbeli 
korlátai, hiszen a tökéletes lepusztultságú és tel-
jesen értelmezhetetlen örök itt-ben és most-ban 
vagyunk. A transzcendencia és a földi történe-
lem/üdvtörténet törmelékei vannak jelen a mű-
ben. Isten emléke, mintegy hűlt helye a Godot 
szóban van jelen (az angol Isten szó és a francia 
kicsinyítőképző groteszk összetételében), és akár 
a permanens és mindenhol jelenlévő pokolnak
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jElENtéstErEmtés
2. lépés: 2. feladat

83. oldal

30 PERC

T/2.

Kulturális kontextusok dekonstruálódása a színműben

egészének idejével is megegyezhetett, helyszínei 
a Föld, a menny és a pokol voltak.

tekinthetjük a színmű egész „világát”, amennyi-
ben ezen nem egyfajta ranszcendens igazság-
szolgáltatás terét, hanem a kommunikációképte-
lenség infernóját értjük. Fenségnek nyoma sincs, 
a komikum viszont – mint a totálissá vált kissze-
rűséghez, banalitáshoz tapadó esztétikai minő-
ség – szinte a mű minden egyes mozzanatában 
föllelhető.

Taná r i  in s t rukc iók 

A feladatok célja elsődlegesen az, hogy a diákok által azonosítható kulturális kontextusok szét-• 
töredezését és irrelevánssá válását megmutassák, és ezáltal a színmű világvége utáni létállapotát 
érzékeltessék. 
A vizsgált témakörök komplexitásából fakadóan minden bizonnyal fokozott tanári segítségre lesz • 
szükségük a tanulóknak, adott esetben a tanár is exponálhat a csoportoknak még fel nem fede-
zett összefüggés-lehetőségeket.
Frontális közzétételre-beszélgetésre csak a 2. órán kerül majd sor, a 4. lépésben.• 

K ieme l t  ké s z s égek ,  kép e s s égek:  szövegértelmezés, korábbi ismeretek adaptív aktivizá-
lása, koncentráció

Cé lc s opor t  –  d i f fe renc iá lá s:  az előző csoportok

Munka fomák:  csoportmunka 

Móds ze rek ,  e l j á rá s ok:  tanári kalauz, szemponttáblázat, mozaik

2. Egy kultúra romjain

A) Olvassátok el az alábbi szövegrészletet a színmű elejéről, majd válaszoljatok a kérdésekre!

vladimir  
 Az egyik lator üdvözült.

 Szünet

 Nem rossz százalék.

 Szünet

 Gogó... 
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esTragon  
 Mi az? 

vladimir  
Mi lenne, ha bűnbánatot tartanánk? 

esTragon  
Mit bánjunk meg? 

vladimir  
mit is... (Keresi a szót) Ne részletezzük! 

esTragon  
Azt, hogy megszülettünk? 

 Vladimir egészséges kacagásban tör ki, de rögtön el is nyomja, kezét az ágyékához szorítja, arca 
eltorzul. 

vladimir  
Már kacagni sem merünk. 

esTragon  
Ettől is megfosztottak. 

vladimir  
Csak a mosolygás maradt meg. (Arcán óriási mosoly nyílik, megmerevedik, egy ideig tart, majd 
hirtelen megszűnik) Csakhogy ez nem ugyanaz. Végtére is... 

 Szünet

 Gogó... 

esTragon  
(ingerülten) Mit akarsz? 

vladimir  
Olvastad a bibliát? 

esTragon  
A bibliát?... (Utánagondol) Belelapoztam, ha jól emlékszem. 

vladimir  
(meglepetten) Abban az istentelen iskolában? 

esTragon  
Honnan tudhatnám, hogy az az iskola istenes volt-e vagy istentelen? 

vladimir  
A sitiben olvashattad. 

esTragon  
Lehet. A Szentföld térképére emlékszem. Színes térkép volt, nagyon szép. A Holt-tengert halvány-
kékre festették. Csak ránéztem, elfogott a szomjúság. Elhatároztam, hogy a mézesheteket ott 
töltöm. úszunk, és boldogok leszünk. 
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vladimir  
úgy látszik, valamikor költő voltál. 

esTragon  
Az hát. (A rongyaira mutat) Kitalálhattad volna.

 csend 

vladimir  
Mit is mondtam?... A lábad hogy van? 

esTragon  
dagad. 

vladimir  
Igen, igen, tudom, a latrokról beszéltem. Emlékszel? 

esTragon  
nem. 

vladimir  
Akarod, hogy elmondjam? 

esTragon  
nem. 

vladimir  
Gyorsabban múlik az idő.

 Szünet

 Azt a két tolvajt a Megváltóval együtt feszítették keresztre. 

esTragon  
Kicsodával? 

vladimir  
A Megváltóval, két tolvajt. Azt beszélik, hogy az egyik megmenekült, a másik viszont... (Keresi a 
megmenekült ellentétét) elkárhozott. 

esTragon  
Mitől menekült meg? 

vladimir  
A pokoltól. 

esTragon  
No, én megyek. (nem mozdul) 

vladimir  
És mégis... 

 Szünet

 Hogy lehet az... Remélem, nem untatlak! 
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esTragon  
Nem figyelek oda. 

vladimir  
Hogy lehet az, hogy a négy evangélista közül csak egy beszéli el így a történetet? Holott mind a 
négyen jelen voltak – vagyis a közelben. És mégis csak egy tud a latorról, aki üdvözült. 

 Szünet

 No de Gogó, néha azért vissza kell ütni a labdát. 

esTragon  
Figyelek. 

vladimir  
Csak egy a négy közül. A másik háromból kettő semmit sem tud az egész ügyről, a harmadik 
pedig azt állítja, hogy azok ketten alaposan lehordták. 

esTragon  
Kik? 

vladimir  
Micsoda? 

esTragon  
Egy szót sem értek... 

 Szünet

 Kit hordtak le? 

vladimir  
A Megváltót. 

esTragon  
Miért? 

vladimir  
Mert nem akarta megmenteni őket. 

esTragon  
A pokoltól? 

vladimir  
ugyan... A haláltól. 

esTragon  
No és aztán? 

vladimir  
Feltehetően mind a ketten elkárhoztak. 

esTragon  
És azután? 
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vladimir  
de az evangélista azt mondja, hogy az egyik lator üdvözült. 

esTragon  
No és? Nem egyezik a véleményük, ennyi az egész. 

vladimir  
de mind a négyen ott voltak. És csak az egyik beszél üdvözült latorról. Miért higgyünk inkább 
neki, mint a többieknek? 

esTragon  
Ki hisz neki? 

vladimir  
Mindenki. Csak ez a változat ismeretes. 

esTragon  
Az emberek hülyék. (Kínlódva felemelkedik, sántikálva a bal oldali díszlethez megy, a távolba néz, 
kezét ernyőként szeme elé tartja, megfordul, átmegy a jobb oldali díszlethez, a távolba néz. Vladi-
mir követi a tekintetével, aztán felemeli a cipőt, belenéz, és sietve elereszti.) 

vladimir  
Fujj! (Kiköp) 

a) A szövegrészletben szereplő „passió-parafrázis” mellé olvassátok el az evangéliumok megfelelő 
szöveghelyeit is!

Mt. 27. 38. Akkor megfeszítének vele együtt két latrot, egyiket jobbkéz felől, és a másikat bal-
kéz felől.

Mk. 15,27. Két rablót is megfeszítének vele, egyet jobb és egyet bal keze felől.
Lk. 23, 34−43: Mikor pedig elmenének a helyre, mely Koponya helyének mondatik, ott meg-

feszíték őt és a gonosztevőket, egyiket jobbkéz felől, a másikat balkéz felől.
Jézus pedig monda: Atyám! bocsásd meg nékik; mert nem tudják mit cselekesznek. Elosztván 

pedig az ő ruháit, vetének reájok sorsot. És a nép megálla nézni. Csúfolák pedig őt a főemberek 
is azokkal egybe, mondván: Egyebeket megtartott, tartsa meg magát, ha ő a Krisztus, az Istennek 
ama választottja. Csúfolák pedig őt a vitézek is, odajárulván és eczettel kínálván őt. És ezt mond-
ván néki: Ha te vagy a zsidóknak ama Királya, szabadítsd meg magadat! Vala pedig egy felirat is 
fölébe írva görög, római és zsidó betűkkel: Ez a zsidóknak ama Királya. A felfüggesztett gonoszte-
vők közül pedig az egyik szidalmazá őt, mondván: Ha te vagy a Krisztus, szabadítsd meg magadat, 
minket is! Felelvén pedig a másik, megdorgálá őt, mondván: Az Istent sem féled-e te? Hiszen te 
ugyanazon ítélet alatt vagy! És mi ugyan méltán; mert a mi cselekedetünknek méltó büntetését 
vesszük: ez pedig semmi méltatlan dolgot nem cselekedett. És monda Jézusnak: uram, emlékez-
zél meg én rólam, mikor eljősz a te országodban! És monda néki Jézus: Bizony mondom néked: 
Ma velem leszel a paradicsomban. 

Jn. 19, 17–18. És emelvén az ő keresztfáját, méne az úgynevezett Koponya helyére, a melyet 
héberül Golgothának hívnak: A hol megfeszíték őt, és ő vele más kettőt, egyfelől, és másfelől, 
középen pedig Jézust.
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A két latorról szóló szöveghelyek és a hagyományban élő Biblia-értelmezés ismeretében milyen tény-
szerű hibákat fedeztek fel Vladimir történetmondásában? 

b) Milyen párhuzam fedezhető fel a két lator, valamint Vladimir és Estragon figurája között? 

c) A fenti párhuzam érvényességét milyen mozzanatok vonják kétségbe? 

d) Az óra elején átismételt drámatörténeti előzmények közül ez a szövegrészlet melyikkel hozható 
leginkább összefüggésbe és mennyiben?

e) Mi a különösen komikus Estragonnak a Holt-tenger „kékségére” vonatkozó emlékeiben?

f) A Holt-tenger vizére való szomjazás a víznek mint bibliai óriásmetaforának milyen jelentésössze-
függéseit fordítja visszájára?

g) Összegezzétek, hogy a Godot-ra várva világában mi történt a Bibliával!

B) Töltsétek ki a táblázatokat!

a) Írjátok be a megadott óriásmetaforák általatok ismert kulturális (mitikus, bibliai, lélektani stb.) 
kontextusait, valamint a Godot-ra várva című színműben megjelenő jelentésösszefüggéseit! (Mun-
kátokhoz felhasználhatjátok a tavalyi munkatankönyvetek hasonló típusú feladatát is.)

óriásmeTafora kulTurális konTexTusok GODOT-RA VÁRVA

FA

EstE–éjszAKA

út

b) Írjátok be a táblázatba a megadott idézetek mellé, hogy milyen kulturális kontextusra (pl. életvite-
li szabályok, bölcseleti elvek, művelődéstörténeti események és korszakok) való utalás fedezhető 
fel bennük, és ezek mivé váltak a Godot világában! (Ha valamelyikre nincs ötletetek, kérjetek 
segítséget tanárotoktól.)

szöveghely kulTurális konTexTus GODOT-RA VÁRVA

Sokáig nem tudtam beletörődni 
a gondolatba, légy észnél, Vla-
dimir, mondtam, még nem pró-
báltál meg mindent. Én elölről 
kezdtem a küzdelmet.

Régebben kellett volna erre gon-
dolni, egy örökkévalósággal ez-
előtt, 1900 körül.
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Kéz a kézben leugrottunk volna 
az Eiffel-toronyról, az elsők közt. 
Akkor még voltunk valakik. Most 
már késő. Föl se engednének.  

Mióta ismétlem neked, hogy a 
cipőt mindennap le kell húzni. 
Ha volna eszed, hallgatnál rám.

(hevesen) Mert a világon senki 
sem szenved, csak te! Én nem 
számítok. Kíváncsi volnék, mit 
tennél az én helyemben. És mit 
mondanál.

Néha azt hiszem, hogy mégis-
csak bekövetkezik. [ti. az utolsó 
pillanat] Ilyenkor nagyon furcsán 
érzem magam. (Leveszi a kalap-
ját, belenéz, belülről végigsimít-
ja, megrázza, visszateszi a fejére) 
Hogy is mondjam? Egyfelől a 
megkönnyebbülés, másfelől... 
(Keresi a szót) a rémület. (nyo-
matékosan) a ré-mü-leT. (Ismét 
leveszi a kalapját, belenéz) No-
hát! (Rácsap, hogy ami benne 
van, kiessen, ismét beletekint, 
visszateszi a fejére) Végtére...

C) Olvassátok el az alábbi részletet a műből, majd feleljetek a kérdésekre!

POzzO  
Helyes. Mindenki itt van? Mindenki rám néz? (Luckyra pillant, megrántja a kötelet) 

 Lucky fölemeli a fejét

 Nézz rám, disznó!

 Lucky ránéz

 Helyes. (Pipáját zsebre vágja, elővesz egy apró parfümszórót, bepermetezi a torkát, a szórót zsebre 
teszi, torkát köszörüli, köp, ismét előveszi a szórót, ismét bepermetezi a torkát, és ismét zsebre teszi 
a szórót) Kész vagyok. Mindenki figyel? (Luckyra pillant, megrántja a kötelet) Közelebb!

 Lucky közelebb jön

 Ott!

 Lucky megáll

 Mindenki készen van? (Sorra ránéz mind a háromra, utolsónak Luckyra; megrántja a kötelet) mi 
lesz?

 Lucky fölemeli a fejét

 Nem szeretek a levegőbe beszélni. Helyes. Tehát lássuk csak! (Tűnődik) 
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esTragon  
Én megyek. 

POzzO  
Tulajdonképpen mit is kérdezett tőlem? 

vladimir  
Azt, hogy miért... 

POzzO  
(dühösen) Ne vágjon a szavamba!

 Szünet

 Nyugodtabban. Ha mindannyian egyszerre beszélünk, sehová sem jutunk.

 Szünet

 Mit is mondtam? (Szünet. Hangosabban) Mit is mondtam?

esTragon  
(határozottan) Csomagok! (Luckyra mutat) Miért? Miért tartja mindig? (Megjátssza, hogy zihálva 
összerogy) Miért nem teszi soha le? (Széttárja a karját, s megkönnyebbülten föl emelkedik) Miért? 

POzzO  
Ahá, már értem. Hamarabb is megmondhatták volna. Tehát, hogy miért nem teszi magát ké-
nyelembe? Vizsgáljuk meg a kérdést. Nincs joga rá? Van. Vagy azért, mert nem akarja? Ez már 
ésszerű magyarázat. És miért nem akarja?

 Szünet

 uraim, elárulom önöknek. 

vladimir  
Figyelem! 

POzzO  
Azért, hogy meghatódjam, s megtartsam szolgálatomban. 

esTragon  
Hogy mondja? 

POzzO  
Talán nem fejeztem ki magam jól. Igyekszik könyörületet kelteni bennem, hogy ne akarjak meg-
válni tőle. Bár nem egészen így van. 

vladimir  
Meg akar szabadulni tőle? 

POzzO  
Be akar csapni, csak hát én nem megyek lépre. 

vladimir  
Meg akar szabadulni tőle? 

POzzO  
Azt képzeli, hogy ha jól trógerkodik, kísértésbe jövök, hogy továbbra is vele dolgoztassak. 
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esTragon  
Túl akar adni rajta? 

POzzO  
Valójában úgy dolgozik, mint egy disznó. Nem ez a szakmája. 

vladimir  
Meg akar szabadulni tőle? 

POzzO  
Azt képzeli, hogy ha fáradhatatlannak látom, megváltoztatom az elhatározásomat. Nyomorú-
ságos számítás. Mintha szűkében volnék trógeroknak!

 Mindhárman Luckyra néznek

 Atlasz, Jupiter fia!

 csend

 Tessék, azt hiszem, feleltem a kérdésükre. Akarnak még kérdezni valamit? (Az előbbi játék a par-
fümszóróval) 

vladimir  
Meg akar szabadulni tőle? 

POzzO  
Vegye figyelembe, hogy én kerülhettem volna az ő helyébe, ő meg az enyémbe. Ha a véletlen 
nem így hozza. Kinek mi dukál. 

vladimir  
Meg akar szabadulni tőle? 

POzzO  
Mit mond? 

vladimir  
Meg akar szabadulni tőle? 

POzzO  
Meg. Ám ahelyett, hogy egyszerűen kidobnám az ajtón, kidobnám seggberúgások kíséretében, 
jóságosan kihajtom a Megváltóról elnevezett piacra, s ott eladom, hogy valami hasznom is legyen 
belőle. Az igazat megvallva, az ilyenféle szerzeteket elűzni lehetetlenség. Tulajdon képpen meg 
kellene ölni őket.

 Lucky sírva fakad 

esTragon  
Sír. 

POzzO  
Egy kivénhedt kutyában is több a méltóság. (zsebkendőjét Estragon felé nyújtja) Vigasztalja meg, 
ha már annyira sajnálja...

 Estragon habozik

 Törülje meg a szemét! Hadd érezze, hogy törődnek vele!

 Estragon még mindig habozik 
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vladimir  
Add ide, majd én! 

 Estragon nem akarja odaadni a zsebkendőt, s ezt gyerekes mozdulatokkal jelzi. 

POzzO  
Siessen, már nem sokáig sír! 

 Estragon Luckyhoz lép, s hozzálát, hogy a szemét megtörülje. Lucky vadul sípcsonton rúgja. Estra-
gon elejti a zsebkendőt, hátraugrik, fájdalmában ordítva körülsántikál a színpadon.

 A zsebkendőt!

 Lucky földre helyezi a bőröndöt és a kosarat, felveszi a zsebkendőt, előrejön, átadja Pozzó nak, 
visszahátrál, ismét felveszi a bőröndöt és a kosarat. 

esTragon  
Gazember! Állat! (Felhúzza a nadrágját) Megnyomorított! 

POzzO  
Figyelmeztettem, hogy az idegeneket nem szereti. 

vladimir  
(Estragonhoz) Mutasd!

 Estragon megmutatja a lábát

 (Pozzóhoz haragosan) Vérzik! 

POzzO  
Kedvező jel. 

esTragon  
(sebesült lábát a magasba tartva) Vége, többé nem tudok járni! 

vladimir  
(gyöngéden) Én majd viszlek.

 Szünet

 ha muszáj. 

POzzO  
Már nem sír. (Estragonhoz) Ön bizonyos tekintetben átvette Lucky szerepét. (Elrévedőn) A köny-
nyek mennyisége a földön változatlan. Mihelyt valaki abbahagyja a sírást, másvalaki máshol sírva 
fakad. ugyanez a törvény érvényes a nevetésre is. (nevet) Ne ócsároljuk hát korunkat, hiszen 
nem rosszabb a régebbi koroknál.

 csend

 Természetesen ne is dicsérjük.

 csend

 Ne beszéljünk egyáltalán róla.

 csend

 Annyi bizonyos, hogy nagy a népszaporulat. 

vladimir  
Próbálj járni! 
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 Estragon nekiindul, sántikálva, megáll Lucky előtt, leköpi, majd odaül, ahol a függöny fel gördülése 
idején ült. 

POzzO  
Tudják-e, ki tanított ezekre a gyönyörű gondolatokra? (Szünet, majd ujját Luckyra szegezi) ő! 

vladimir  
(az égre pillant) Sohasem lesz éjszaka? 

POzzO  
Nélküle csak a mesterségemmel kapcsolatos aljas érzések és gondolatok foglalkoztattak volna 
– hogy mi a mesterségem... nem fontos. A szépség, a báj, a nagy igazságok – úgy véltem, ezekhez 
nem értek. És akkor beszereztem egy knokkot. 

vladimir  
(önkéntelenül abbahagyja az ég fürkészését) Knokkot? 

POzzO  
Idestova hatvan éve tart ez így... (Fejében számol) igen, rövidesen hatvan éve. (Büszkén kihúzza 
magát) Ki mondaná, hogy ilyen idős vagyok, ugye senki?

 Vladimir Luckyra néz

 Mellette fiatal embernek látszom, nem igaz? (Szünet, Luckyhoz) A kalapot!

 Lucky földre helyezi a bőröndöt, leveszi a kalapját. Sűrű fehér haj ömli körül az arcát. Kalapját hóna 
alá szorítja, és ismét fölveszi a kosarat.

 Most nézzenek meg engem! (Leveszi a kalapját. Tökéletesen kopasz. Visszateszi a kalapját)1 lát-
ták? 

vladimir  
Mi az a knokk? 

POzzO  
Meglátszik önön, hogy nem idevaló. És mintha nem is korunkban élne. Régebben bolondot tar-És mintha nem is korunkban élne. Régebben bolondot tar-Régebben bolondot tar-
tott az ember, most knokkot tart. Mármint, aki megengedheti magának. 

vladimir  
És ön most túlad öreg, hűséges szolgáján? 

esTragon  
Gané! 

 Pozzo egyre izgatottabb lesz. 

vladimir  
Miután kiszedte az erőt, az életet belőle, elhajítja... (Keresi a szót) mint egy banánhéjat. Vallja 
meg, hogy... 

POzzO  
(nyögve kapkod a fejéhez) Nem bírom tovább... nem bírom elviselni... amit művel... önök nem 
tudhatják... borzalmas... mennie kell (Karját lengeti) megtébolyodom... (Összeomlik, feje két karja 
között) Nem bírom tovább... nem bírom... 

1 mind a négy szereplő keménykalapot visel.
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 csend. Mindannyian Pozzót nézik. Lucky megremeg 

vladimir  
Nem bírja tovább. 

esTragon  
Borzasztó. 

vladimir  
Megőrül. 

esTragon  
undorító. 

vladimir  
(Luckyhoz) Hogyan merészel így viselkedni? Szégyen! Ennyi szenvedést okozni szerető gazdájá-
nak! Annyi év után. 

POzzO  
(zokogva) Régebben... kedves volt... segített... szórakoztatott... jobban lettem mellette... most vi-
szont... megöl. 

esTragon  
(Vladimirhoz) Mással akarja helyettesíteni? 

vladimir  
Mit mondasz? 

esTragon  
Nem értem: másvalakit akar a helyébe, vagy többé senkit? 

vladimir  
Nem tudom. 

esTragon  
Kérdezzük meg. 

POzzO  
(megnyugodva) uraim, nem tudom, mi történt velem. Bocsánatukat kérem! Felejtsék el a történ-
teket! (Egyre inkább erőt vesz magán) Nem emlékszem egészen pontosan, hogy mit mondtam, de 
afelől bizonyosak lehetnek, hogy egy árva szó sem igaz. (Feláll, a mellére üt) Hát olyan embernek 
látszom én, akinek szenvedést lehet okozni? Mi?! (A zsebében kutat) Hova a nyavalyába raktam 
a pipámat? 

vladimir  
kellemes este. 

esTragon  
Felejthetetlen este. 

vladimir  
És még nem értünk a végére. 
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esTragon  
Valóban, úgy látszik. 

vladimir  
Még csak most kezdődik. 

esTragon  
rettenetes. 

vladimir  
Mintha színházban volnánk. 

esTragon  
Cirkuszban. 

vladimir  
Orfeumban. 

esTragon  
Cirkuszban. 

a)  Írjátok le röviden, hogy milyen, illetve hogyan alakul a fenti részlet során a szereplők kapcsolata!

SzEREPLőK KAPCSOLATuK

POzzO–lucKY

vlAdimir–lucKY

EstrAgON–lucKY

b) A kapcsolatok előbbi elemzését miképpen értelmezi át a részlet utolsó tíz mondata?

c) Hol fedezitek fel a színházi előadás önleíró metaforáit a szövegrészletben?

d) Az utolsó tíz mondat milyen értelmezési aspektust kínál fel a nézőnek?

e) A knokk szó részletbeli értelmezése milyen kulturális összefüggéseket juttat eszetekbe Lucky figu-
rájára vonatkozóan?

f) Ha figyelembe veszitek a knokk szó által megteremtett jelentésösszefüggést, azt a rendezői uta-
sítást, hogy mindegyik figura keménykalapos, továbbá mindazt, amit megtudtatok a beszédstílu-
sukról és a mozgásukról, milyen filmes műfaj jellegzetes figuráit idézik fel a dráma szereplői?
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Magritte: Az ember fia (1964)

Magritte: A látóhatár (1955)

g) Ez a felidézett műfaj milyen összefüggésbe helyezi az egész művet?

lEHEtségEs mEgOldásOK
A)
a)  A négy evangélista nem volt jelen a keresztrefeszítésnél; a hagyomány szerint, amely a János 

evangélium szerzőjét azonosítja a legfiatalabb tanítvánnyal, csak ő, János volt jelen a Golgo-
tán. Máté elmenekült, Márk és Lukács jóval későbbi figurák: előbbit Péter apostol tanítványá-
nak, utóbbit egy megtért, az idős Mária emlékeit följegyző görög orvosnak szokták tartani.

 A lator szó alapvetően rablógyilkost jelöl, semmiképpen nem tolvajt.
  Nem csak a Lukács-féle változat ismert, amint azt Vladimir elbeszélése is leszögezi, hiszen ő 

is szólt mind a négy verzióról.
  A bibliai szöveghelyen a lator kifejezetten az üdvösségéért folyamodik Jézushoz, és nem a 

haláltól akar megmenekülni.
b)  Vladimirben a fa a keresztfa és a halál képzetét kelti (vö. többször ajánlja, hogy függesszék 

magukat a fára). A két figurára egész habitusuk alapján mint kisstílű tolvajokra is lehet gondol-
ni (Estragon ült börtönben), így a két lator sorsán való tűnődés egyik oka valószínűsíthetően 
az, hogy mintegy önmaguk modelljének tekinti őket Vladimir.

c)  Vladimir csak azért mesél, hogy az üres idő teljen, Estragon többször is jelzi, hogy egyáltalán 
nem érdekli a történet, amikor pedig figyelméről biztosítja a másikat, akkor csak a játéksza-
bályok be nem tartására vonatkozó zsörtölődésre reagál teljesen hiteltelenül. Az egész elbe-
szélés végén pedig Estragon cipője büdösségének undora kelti a legnagyobb hatást – mintha 
a Biblia már annyira halott lenne, hogy csak oszló tetemének bűze emlékeztetne hajdani 
létére.

d)  A misztériumjátékkal, amennyiben az üdvtörténet egy eseménye jelenik meg, amellyel létér-
telmezési összefüggést kellene teremteni. Csakhogy ez a középkorban sorsdöntő viszonyítás 
Estragon szerint immár csupán véleménykülönbség tárgya, és a szövegekre vonatkozó hitet 
az emberek hülyeségének nyilvánítja. Ez különösen azért érdekes, mert e megfogalmazás 
által mintha saját magát kiemelné a tömegből, holott az egész mű során azt látjuk, hogy ő is 
és Vladimir is ugyanolyan hülye, mint „az emberek”.
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e)  A Holt-tenger képének kék színétől szomjas lesz, holott az a tenger többek között azért holt, 
mert ihatatlanul sós. ugyanezen okok miatt úszni sem lehet benne. Az is groteszk, hogy Est-
ragon egy halott vízben akarna úszni a boldogságban elképzelt friss feleségével. 

f)  A hitre való szomjazást itt egy komikus álomvilágra való sóvárgás váltja fel. A Jelenések 
könyvében is megjelenik az örök élet vize és a nász képzetköre – mindezek Estragonnál a 
Holt-tenger partján történnének, vagyis: Isten és az ő könyve meghaltak.

g)  Egy könyv, amelynek nincs semmilyen megkülönböztetett jelentősége, egy dolog a sok közül, 
ami az emberek hülyeségét bizonyítja. Legfőbb funkciója immár az üres idő kitöltése, vagyis 
önmaga is teljesen üressé vált.

B)
a)

óriásmeTafora kulTurális konTexTusok GODOT-RA VÁRVA

fa Mitikus: életfa, amely összeköti a 
létszférákat, a föld alatti, a földi és 
az égi világot.

Mélylélektani: individuációs szim- 
bólum, a személyiség kibontakozá-
sának egyik jungi metaforája, főleg 
azért, mert a lineáris (l. az életfa-ér-
telmezést) és ciklikus (vö. a  lomb-
hullató fák követik az évszakok 
váltakozását) kibontakozás dinami-
káját egyesíti.

Biblikus: az élet, a tudás, a bűn-
beesés, a megváltás és a büntetés 
fája; a Biblia „történelme” a Paradi-
csomkert fái közül indul és a meg-
váltás (kereszt)fáján át az új föld fái 
alá érkezik meg.

a Godot fájáról már azt sem lehet 
tudni, hogy fa-e egyáltalán vagy 
esetleg bokor, cserje. A szereplők is 
csak ezt firtatják teljesen motiválat-
lanul, így hiába hordozza magában 
a fa a különböző jelentéstulajdoní-
tási lehetőségeket a világvégi meta-
forikus térben, mivel már nincs, aki 
ilyen jelentésekkel ruházza fel, így 
puszta tereptárggyá válik, és annak 
sincs jelentősége, hogy éppen kiszá-
radt-e vagy kizöldült (pedig ennek a 
váltásnak akár a feltámadást is me-
taforizáló jelentősége lehetne).

esTe–éjszaka Előbbi a fény kihunyásának ideje, 
ezáltal az élet végére, a halálra uta-
ló kronotoposz, és/de lehet az intim 
közösségbe tartozás kontextusa is 
(l. Arany János: családi kör). utób-
bi a tudattalan egyik metaforája, a 
bennünk rejlő irracionális erők kö-
zege, ugyanakkor a misztikáé is (vö. 
a szerelem és a titkos látomások, 
extázisok ideje; l. Novalis: Himnu-
szok az éjszakához).

a Godot-ban mindkét felvonás este 
kezdődik és éjszaka végződik, a 
világvége utáni totális transzcen-
dencia- és interperszonális hiányt 
megjelenítve; tehát lehetne azt 
mondani, hogy a kronotoposzok je-
lentésösszefüggései megmaradtak, 
csakhogy ez azért nem igaz, mert a 
műben az idő gyakorlatilag áll.
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esTe–éjszaka A Bibliában nagyon hangsúlyo-
zottan a bűn egyik jelképe (l. Já-
nos evangéliumában, amikor Júdás 
elmegy az utolsó vacsoráról, hogy 
elárulja Jézust, ennyit ír a szöveg: 
„Éjszaka volt.” Jn. 13,30.), az Isten-
től való megfosztottság, a lelki sö-
tétség, szárazság, a kétségbeesés 
egyik jelképe.

úT Az egyik legközkeletűbb életme-
tafora, téren és időn átvezet, és a 
rajta járónak az úthoz való viszo-
nya attitűdöket különböztet meg, 
amennyiben lehet beszélni a vala-
honnan valahová tartó vándor (pl. 
Odüsszeusz) és a mindig, de nem 
teleologikus mozgásban lévő utazó 
(pl. Szindbád) figurájáról.

a Godot-ban az út nem vezet se-
honnan sehová, a figurák sem nem 
utazók, sem nem vándorok, hanem 
tétován és céltalanul csetlenek-
botlanak a világvége és önmaguk 
romjai között. Így az út leginkább 
a végtelen ürességet, sivárságot és 
reménytelenséget jeleníti meg.

b)

szöveghely kulTurális konTexTus GODOT-RA VÁRVA

Sokáig nem tudtam beletörőd-
ni a gondolatba, légy észnél, 
Vladimir, mondtam, még nem 
próbáltál meg mindent. Én elöl-
ről kezdtem a küzdelmet.

Az autonóm individualitásnak 
az az emberképe, amely azt 
mondja, hogy az ember első-
sorban eszes lény, aki a hely-
zeteket elemzi, és evidencia 
számára, hogy erőit koncent-
rálva és önfegyelem alatt tartva 
megoldja a feladatot.

A kulturális kontextust egyrészt 
lebontja a feladat nevetséges 
banalitása, másrészt a műben 
mindenfajta céltételezés és erő-
feszítés értelmezhetetlensége.

Régebben kellett volna erre 
gondolni, egy örökkévalósággal 
ezelőtt, 1900 körül.

A huszadik század beköszönte, 
amelyet az egész európai kul-
túra a tudomány, a művészet és 
a társadalom óriási mértékű fej-
lődésébe vetett hittel várt, az a 
századforduló, amely az euró-
pai embernek azt ígérte, hogy 
önmaga és a világ megismeré-
sének soha nem látott mélysé-
geit fogja meghódítani (vö. pl. 
Freud Álomfejtésének megjele-
nése, mellyel a kiadó célzato-
san megvárta az 1900-as évet, 
mintegy jelezve, hogy egy új 
tudományos korszak kezdődik).

A mű örök jelene már a  XX. 
századhoz fűzött szellemi-tár-
sadalmi illúziók totális kudarca 
utáni, így egyrészt az idősíkok 
(pl. régebben) nem értelmez-
hetők, másrészt az örökkévaló-
ság kifejezés ebben az esetben 
az örök kilátástalanságot és ab-
szurditást jelöli.
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És ez lett az az évszázad, amely 
két tömegháborúval és két totá-
lis diktatúrával az emberi lény 
regresszív és irracionális termé-
szetét eddig soha nem látott 
mértékben leplezte le.

Kéz a kézben leugrottunk vol-
na az Eiffel-toronyról, az elsők 
közt. Akkor még voltunk vala-
kik. Most már késő. Föl se en-
gednének.  

Az Eiffel-torony a nagy francia 
forradalom századik évfordulója 
tiszteletére rendezett világkiál-
lítás emblematikus épülete. Ez 
a forradalom pedig az euró-
pai kultúrában a felvilágosodás 
metaforája, azé az időszaké, 
amelyben megszületett az auto-
nóm individuum és kultúrájának 
ember- és világképe, melynek 
központi értékei a személyes 
méltóság és szabadság.

Vladimir és Estragon személyes 
méltóságát utoljára a közösen 
vállalt öngyilkosság biztosította 
volna. Az a gesztus, hogy az 
Eiffel-torony tetejéről ugrottak 
volna le, úgy is értelmezhető, 
hogy e tettükkel tanúságot tet-
tek volna a modern világ ku-
darcáról, de e tanúságtételük 
még e modern világ legfőbb ér-
tékeit, a személyes döntésben 
manifesztálódó szabadságot és 
a szabadon egymással szövet-
ségre lépő emberek közösségét 
mutatta volna be. de immár 
nincs a két figurának semmi-
féle individualitása, autonómi-
ája, szabadsága és méltósága. 
A részlet sajátossága, hogy úgy 
beszélnek az Eiffel-torony szim-
bolizálta világról, mintha még 
mindig létezne.

Mióta ismétlem neked, hogy a 
cipőt mindennap le kell húzni. 
Ha volna eszed, hallgatnál rám.

A józan ésszel való belátásra és 
a meggyőzhetőségre való uta-
lások, amelyek segítségével az 
élet kulturáltabb és viselhetőbb 
lehet.

Mindez azonban groteszkké 
válik attól, hogy a napi cipőle-
húzás banalitásának összefüg-
gésében jelenik meg.

(hevesen) Mert a világon senki 
sem szenved, csak te! Én nem 
számítok. Kíváncsi volnék, mit 
tennél az én helyemben. És mit 
mondanál.

A XIX. második felének (pl. 
Schopenhauer), majd az eg-
zisztencializmusnak (pl. Camus) 
lett egyik központi gondolatkö-
re az együttérzés etikája (Mit-
leidsethik): előbbi esetben úgy, 
hogy mivel mindnyájan vak 
akaratunk és vágyaink kínjaitól 
szenvedünk, ezért megérthet-
jük és támogathatjuk egymást, 
utóbbinál pedig úgy, hogy mi-
vel mindnyájan ki vagyunk téve 
a lét abszurditásának, ezért a

Vladimir mintha erre a részvét-
re várna Estragontól, a szöveg 
már-már valamiféle tragikus sú-
lyosság szintjére jutna, amikor 
is a jajongó hőst Estragon „rész-
vétteljesen” figyelmezteti arra, 
hogy nyitva van a slicce. Így a 
részvét, együttérzés, empátia 
vágya is groteszkké válik.
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részvéttel ezen abszurditás el-
hordozásában lehetünk egymás 
segítői.

Néha azt hiszem, hogy mégis-
csak bekövetkezik. [ti. az utolsó 
pillanat] Ilyenkor nagyon fur-
csán érzem magam. (Leveszi a 
kalapját, belenéz, belülről végig-
simítja, megrázza, visszateszi a 
fejére) Hogy is mondjam? Egy-
felől a megkönnyebbülés, más-
felől... (Keresi a szót) a rémület. 
(nyomatékosan) a ré-mü-leT. 
(Ismét leveszi a kalapját, bele-
néz) Nohát! (Rácsap, hogy ami 
benne van, kiessen, ismét bele-
tekint, visszateszi a fejére) Vég-
tére...

Mintha Hamlet híres nagymo-
nológjának sajátos parafrázisát 
olvasnánk, a halálvágy és a ha-
lálfélelem vitáját, amelynek ösz-
szefüggésében az emberi lény 
önmaga értelmezésére kérdez 
rá. Az egzisztencializmus szá-
mára is alapvető jelentőségű 
az öngyilkosság kérdése: ha 
felismerjük a lét abszurditását, 
akkor – Camus szerint – egyet-
len filozófiai kérdés marad: az 
öngyilkosság. Tudniillik ha vál-
laljuk a lét abszurditását, akkor 
életben maradunk, ha pedig 
nem, akkor meg kell ölnünk 
magunkat.

de a Godot-ra várva világában 
a halál és/vagy öngyilkosság 
problémája mint identifikációs 
kontextus teljesen ellehetet-
lenül, lejáratódik, egyrészt az 
önakasztás körüli groteszk cset-
lés-botlás miatt, másrészt a si-
kertelen öngyilkosságok és/vagy 
majdnem meghalások emlék- 
és vágyképeinek törmelékei 
révén (pl. jó lett volna leugrani 
együtt az Eiffel-toronyról, Est-
ragont már többször majdnem 
agyonverték, és már beleugrott 
a Szajnába…).

C)
a)

SzEREPLőK KAPCSOLATuK

POzzO–lucKY úr–szolga viszony, szigorú, hierarchikus fölé- és alárendeltség. Pozzo meg-
alázó és embertelen módon bánik Luckyval, akiről azt vallja, hogy egykor 
szellemi mestere volt. Szerinte a megöregedett tanító érzelmileg zsarolja őt, 
hogy megtartsa szolgálataiban, és őt ez már teljesen megőrjíti, ezért el is 
fogja adni. Vagyis Lucky és Pozzo állandó szerepcserében gyötrik egymást. 
Végül viszont az is kiderül, hogy Pozzo hazudik – vagyis minden, ami elhang-
zott, totálisan bizonytalan.
Lucky tökéletes alárendelődésben, az áldozat és a kínzó közötti sajátos, per-
verz, mazochisztikus viszonyban létezik.

vlAdimir–lucKY Részvét és felháborodás, melynek Vladimir alapvetően reflexíve, fogalmilag 
ad hangot; pl. hatszor teszi fel Pozzónak a „meg akar szabadulni tőle?” kér-
dést, míg kicsikarja az egyértelmű(nek tűnő) választ. ő fogalmazza meg azt 
is, hogy Pozzo, miután kihasználta „öreg tanárát”, túl akar adni rajta. Majd 
egy hirtelen fordulattal már Luckyt vádolja azzal, hogy gyötri gazdáját. Vagy-
is ebben a részletben ő tűnik a „szellem emberének”, mely státuszát aztán 
egy hirtelen fordulattal ő maga le is rombolja.

EstrAgON– 

lucKY

Az ő részvéte inkább emocionális és akciókban mutatkozik meg. ő töri át 
Pozzo értetlenségét magyarázó testbeszédével, ő törli meg a síró Lucky sze-
mét – majd a sípcsonton rúgás után ő lesz Lucky legádázabb ellenfele.
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3. lépés: 3. feladat

100. oldal

20 PERC

T/3.

Befogadói tapasztalat szakirodalmi kontextusban

b)  Először még lehetne azt gondolni, hogy a kellemes estét dicsérő, semmitmondó szavak mint-
egy tapintatosan próbálják elterelni a figyelmet a korábbi, kínos eseményekről, de aztán 
kiderül, hogy a kellemes este egyben rettenetes is, és valamilyen előadáshoz hasonlít.

c)  Pozzo színpadiasan készül hozzá a megszólaláshoz, amellyel aztán teljesen csődöt vallana, 
ha Estragon nem játszaná el neki a kérdését.

  Az utolsó mondatokban Vladimir és Estragon színházi, cirkuszi és orfeumi előadáshoz hason-
lítja a velük történő eseményeket.

d)  Magát a Godot-ra várva előadását lehet cirkuszi, orfeumi produkciónak tekinteni – vagyis 
értelmezési stratégiáiban nem annyira a kapcsolati kontextusok elemzésére kell koncentrál-
ni, sokkal inkább egyfajta sajátos kabarészámként és/vagy bohóctréfaként értelmezhető az 
egész mű. 

e)  Amint Pozzo is utal rá, a knokk tulajdonképpen az udvari bolond megfelelője. Ez a szerepkör 
pedig (l. pl. Shakespeare műveiben a bolond szerepét) olyan valakit jelölt meg, aki mintegy 
kivételnek számított a normál szociális konvenciók alól, és sajátos metaforikus és komikus 
nyelven a létezés mélyebb összefüggéseire mutatott rá.

  Vladimir és Estragon egyik párbeszédében Lucky úgy jelenik meg, mint aki zihál, habzik a 
szája és golyvás – a testi betegség jegyei a bolondtradíció „oroszos” vonulatával is kapcsolat-
ba hozzák: a jurogyivij (a szent őrült) figurája a létezés transzcendens összefüggéseire hívta 
fel az emberek figyelmét éppen azáltal, hogy ő maga rendkívül hangsúlyosan nem volt része 
a normális társadalomnak; a jurogyivij mindig csavargó, sőt bűnöző is volt (vö. Lucky rúgásá-
val).

  a knokk szó leginkább a bohóc szóra emlékeztet (vö. az angolban és a franciában egyaránt 
használatros clown szóval), ezáltal kapcsolódik a cirkusz/orfeum kontextushoz.

f)  A burleszk műfajának jellegzetes figuráit, Charlie Chaplint, Stan és Pant, Buster Keatont. Az 
első név különösen fontos lehet, amennyiben a chaplini kisember is mindig a tárgyakkal 
vív mozgásviharba torkolló csatát. Stan és Pan az alakpár miatt fontos, Buster Keaton pedig 
azért, mert az ő természettel vívott csatáinak van egyfajta tragikus kontextusa is. (de erre 
valószínűleg csak a frontális megbeszélésben hívhatja fel a figyelmet a tanár, lévén Buster 
Keaton alakja nem annyira közismert.)

g)  A kulturális végjáték tragikuma egyfajta komikus idézőjelbe kerül, ironizálódik. Lehet, hogy 
mindazt, aminek most vége van, lehet(ne) vidáman és/vagy keserűen kinevetni.

Taná r i  in s t rukc iók 

A feladat elsődleges célja az, hogy drámaelméleti szakszövegek részleteinek segítségével a diákok • 
befogadási tapasztalatukat tágabb, absztraktabb és elméleti-történeti horizontba is tudják helyez-
ni. Ez a csoportmunka ugyanakkor szövegértési gyakorlatnak is felfogható.
Mivel a szövegrészletek és a vizsgált problémák nehezek és elvontak, fontos, hogy a tanár szoro-• 
san nyomon kövesse a munkát.
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K ieme l t  ké s z s égek ,  kép e s s égek:  szövegértés, korábbi ismeretek adaptív-variatív alkal-
mazása, koncentráció

Cé lc s opor t  –  d i f fe renc iá lá s:  az előző csoportok

Munka fomák:  csoportmunka 

Móds ze rek ,  e l j á rá s ok:  tanári kalauz, mozaik

3. Mit mond a szakirodalom?

A) Olvassátok el az alábbi szakszövegrészleteket, és válaszoljatok a kérdésekre!

„Samuel Beckett Godot-ra várva (...) (1952) című darabjában (...) a drámának a társalgásra történő, 
egyébként teljesen formális leszűkítése (...) tematikussá válik: az emberek számára, akik Godot-t, 
ezt a Deus nemcsak absconditust,  hanem ráadásul dubitabilist – a nemcsak elrejtezett, de létében 
is kétséges Istent – várják, nem marad más létigazolás, mint az üres fecsegés. A hallgatás örvénye 
felé sodródva, és onnan újra meg újra visszavergődve »az Isten nélküli ember nyomorát« (misere de 
l’homme sans dieu) tudja leleplezni ez a kiüresedett társalgás ebben a metafizikus térben, amely 
mindent jelentőséggel ruház föl. A drámai forma ezen a fokon nyilván már nem rejt semmiféle kritikus 
ellentmondást, és a társalgás nem is akar legyőzésének eszköze lenni. Romjaiban hever már minden: 
a dialógus, a forma egésze, az emberi egzisztencia. Jelentése már csak a negativitásnak lehet: a be-
széd értelmetlen automatizmusának és a dramatikus forma betöltetlenségének. A várakozásra ítélt 
emberi lét negatívuma szól belőle, amely ugyan szomjazza a transzcendenciát, de befogadására már 
képtelen.”

(Peter Szondi) 

„A nyelvi kommunikáció sztereotípiák cseréjére korlátozódik; ugyanazokra a kérdésekre mindig 
ugyanazokat a válaszokat adják, és ugyanazokat a történeteket mesélik el. A párbeszéd pedig csak a 
párbeszéd fenntartására szolgál. Ez az oka annak, hogy a szereplők replikái felcserélhetők.”

(Erika Fischer-Lichte)

a) A szereplők milyen cselekvései/cselekvési kísérletei utalnak arra a műben, hogy „a hallgatás ör-
vénye felé sodródnak”?

b) A Peter Szondi által emlegetett transzcendencia befogadására való képtelenséget mennyiben 
mutatják meg a kisfiúval való találkozások?

c) Hogyan függ össze a sztereotipizáltság és az üresség jelentésköre a műben?

B) Olvassátok el az alábbi szakszövegrészleteket, és válaszoljatok a kérdésekre!

„Beckett darabja olyan nyugati irodalmi és filozófiai szövegekre utal, amik szinte kivétel nélkül kifeje-
zetten az igazság igényével lépnek fel, illetve már régóta nagy hatást gyakoroltak az európai kultúr-
történetre. (...) »egykor« jelentőségteljes szavak, mondatok, tételek és szakaszok viszont konganak az 
ürességtől. Töredékként képesek ugyan utalni az eredetükre, ez azonban nem tölti meg őket jelen-
téssel, és arra sem képesek, hogy értelemmel bíró kapcsolatokat alakítsanak ki más töredékekkel vagy 
új kontextusukkal (...) Ily módon a »kultúra« értelmetlen és funkciótlan»hulladékká« válik. A nyugati 
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kultúra Beckett által idézett, illetve felelevenített szövegeiből álló korpusz tehát teljesen képtelen arra, 
hogy bármilyen értelemegészt hozzon létre; ez a világ a dráma szövegében darabjaira szóródik.” 

„...ideje tehát nem a zsidó-keresztény kultúra és az újkori dráma eszkatologikus, vagy a ciklikus visz-
szatérés mitikus ideje, és nem is Faust megállított perce, hanem az üres jelenlét, az örök »most« 
időtlensége szervezi. A drámai idő »most«-jának a drámai tér abszolút »itt«-je felel meg (...) ismét 
egységet alkot a drámai tér és idő, akárcsak a görög tragédiában, illetve Racine tragikus színházában. 
Itt azonban olyan helyzetre utal, amelyben az alakok (...) teljesen önmagukra vetődnek vissza, és 
önmagukon kívül senkivel és semmivel sincs kapcsolatuk a világon.”

(Erika Fischer-Lichte)

a) Milyen kulturális „hulladéknak” értelmezitek a Megváltóról elnevezett piacot, amelyen Pozzo el 
akarja adni Luckyt?

b) Az alábbi rövid szóváltásban az európai kultúra milyen kiemelkedően fontos szövegére való uta-
lást lehet felismerni, és hogyan bontódik le a hagyományos értelmezési kontextus?

vladimir  
Mit is mondtam?... A lábad hogy van? 

esTragon  
dagad. 

c) Mondjatok egy-egy mozzanatot a műből, amely igazolja a második szövegrészlet állításait a be-
cketti színpad teréről, idejéről és alakjairól!

C) Olvassátok el az alábbi szakszövegrészleteket, és válaszoljatok a kérdésekre!

„A szubjektum tehát mindent megtesz azért, hogy akkor is észleljék, ha nincs jelen senki más – de-
centrálódása ennek a következménye: esse et percipi (létezni annyi, mint észlelve lenni), ahogy a 
Beckett által előszeretettel idézett empirista filozófus, az ír származású George Berkeley (1685–1733) 
mondja.

A másik pillantása tehát (...) Beckett számára is elemi kategória (…),  a szubjektum létezésének 
alapfeltétele.” 

„Beckett (...) eljárását a naturalista színház alapelvével magyarázta: »a darabot úgy kell eljátszani, 
mintha a rivalda helyén egy negyedik fal állna«. Ily módon az észlelésben (percipere) jelöli ki a néző 
szerepét, akinek puszta léte biztosítja a színészt arról, hogy észlelik: Am I as much as being seen? 
(Lehetek-e több annál, mint hogy néznek?)

Brechttel ellentétben Beckettnek csak ebből a szempontból van szüksége közönségre.”

(Erika Fischer-Lichte)

a) Az „esse et percipi” elve hogyan értelmeződik Pozzo, illetve a kisfiú figurájában?

b) A pszichológiai realizmus jegyében fogant 19. századi, polgári színházat (pl. Ibsen műveit) szokták 
úgy értelmezni, mint egy szobát, amelynek csak három fala van, így a néző mintegy bekukucskál-
hat a figurák életébe. 

 Állítsátok szembe ezzel a felfogással a becketti negyedik fal elméletét!
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c) Vessétek össze röviden, hogy miben hasonlítanak és miben különböznek a brechti és a becketti 
drámafelfogás sajátosságai és nézők iránti elvárásai!

A SzÍNPAdI MEGJELENÍTÉS JELLEGE A NÉzőVEL SzEMBEN 
TámaszToTT  
elvárásokHASONLÍT KÜLÖNBÖzIK

brEcHti szíNHáz

bEcKEtti szíNHáz

lEHEtségEs mEgOldásOK
A)
a) Öngyilkossági kísérletek; szétválási kísérletek; a „beszélgetés” berekesztésének kísérletei.
b)  A kisfiú mind a két esetben megkérdezi, hogy üzennek-e valamit Godot-nak, de a válasz csak 

annyi, hogy a kisfiú mondja meg, hogy látta őket. Vagyis nincs már mód még egy Godot-féle 
lebontott transzcendenciával sem dialógusba lépni, marad a puszta látva levés aktusa, amely 
immár nem hordoz ismeretelméleti tartalmakat, pusztán a várakozó létállapot felmutatása.

c)  Amiképpen a színpadi tér üres, és a figurák kapcsolatainak sincs semmiféle egzisztenciális 
tétjük, úgy a szavak, mondatok cseréje sem tölt be semmiféle interperszonális dialogikus 
funkciót: amint nincsenek már személyiségek sem, úgy nincs nyelv sem, mindkét dráma-
öszetevő helyén puszta, üressé lett struktúrák jelennek meg. Ilyen módon egyébként a Peter 
Szondi által emlegetett transzcendencia értelmezése is sajátosan elbizonytalanodik: Godot 
neve egy szó által megképzett üres helynek is értelmezhető, amelynek bárminemű hagyomá-
nyos transzcendens jelentésösszefüggést tulajdonítani legalábbis problematikus.

B)
a)  A jézusi megváltástörténetet úgy is értelmezték a késő ókorban, mint egy rabszolgafelszaba-

dítási eseménysort. A bűnösséget úgy is lehet értelmezni, mint adósság-felhalmozást, amely 
ha óriásira nő, akkor az adós már csak úgy tud törleszteni, ha rabszolgává, vagyis tárggyá 
válik. Jézus keresztáldozatában a bűnösség adóslevelét mintegy a testében felvitte a kereszt-
fára, és halálában megsemmisítette azt, így minden adósrabszolgának visszaadta a szabadsá-
gát, azaz feltámadásának örököseivé tette őket. (Kol. 2,14)

  Pozzo viszont hajdani jótevőjét (bár lehet, hogy ez a történet is hazugság), aki őt szellemileg 
váltotta meg, a Megváltóról nevezett piacon akarja eladni, vagyis éppen visszájára fordítja 
a tradicionális jelentésösszefüggést: a Megváltó nevét a rabbá/tárggyá válás helye kapja, a 
megfeszítettség odaadó szenvedésének koncentráltsága helyén pedig az adás-vevés és fe-
csegés nyüzsgése jelenik meg.

b)  A dagadtlábúság az Oidipusz-mítoszra való utalásnak is értelmezhető, amely az európai kul-
túrában a sorssal szembesülő, tragikus súlyú önismereti munka emblematikus szövege. Jelen 
esetben azonban egy bohócfigura körvonalait hordozó szereplőre vonatkozik, akinek leghe-
roikusabb cselekvéssora, hogy időnként lehúzza a lábbelijét: vagyis az Oidipusz-toposzhoz 
társuló, alapvető kulturális kontextus teljes jelentésvesztésen ment át.

c)  Idő: a szereplők számára teljesen összemosódnak az idősíkok, és az ezekre vonatkozó tisz-
tázási kísérleteiket is feladják.

  Tér: az egész mű egyetlen, rendkívül kopár és stilizált közegben játszódik.
  Alakok: minden kapcsolatteremtési kísérlet a szereplők között végül is nem csupán teljesen 
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4. lépés: 4. feladat

103. oldal

20 PERC

T/4.

sikertelennek, hanem tét nélkülinek is bizonyul; mindenféle kommunikáció-utánzat csak az 
üres idő kitöltésére szolgál.

C)
a)  Pozzo „beszélgetését” a két bohóccal így kezdi: „Mindenki itt van? Mindenki rám néz? (Lu-

ckyra pillant, megrántja a kötelet) Lucky fölemeli a fejét Nézz rám, disznó! Lucky ránéz.” Talán 
az ő figurájában lehet leginkább érzékelni az észlelve levés elemi szükségletét, hiszen Pozzo 
az, aki folyamatosan azt a társasjátékot követeli, hogy őt tartóztassák, jelezzék, hogy fontos 
a jelenléte, legyen minél társaságibb a sajátos négyes együtt-nem-léte.

  A kisfiú mindig azt az üzenetet viszi Godot-nak, hogy látta Vladimirt és Estragont: a két „bo-
hóc” ezáltal mintegy a puszta létét üzeni meg Godot-nak, ezt ajánlják figyelmébe. Közben 
viszont a bohócok és a kisfiú folyamatosan elbizonytalanodnak egymást észlelésük igazságá-
ban, így mintegy a néző szeme láttára válik semmivé magának az üzenetnek léte.

b)  A polgári színházban a néző leselkedő (voyeur) szerepkörbe kerül, így azon színházi fikció ré-
sze lesz, hogy egy speciális helyzetnek köszönhetően kileshet valamit, ami nélküle is létezne. 
Ezzel szemben a becketti színházban az a bizonyos negyedik fal, amely mintegy hermetikus 
magányba zárja a figurákat, nem más, mint a néző(k) tekintete. Ily módon a szereplőt a néző 
tekintete konstituálja, de ez a tekintet nem más, mint puszta érzékelés.

c)

A SzÍNPAdI MEGJELENÍTÉS JELLEGE A NÉzőVEL SzEM-
BEN TÁMASzTOTT 

elvárásokHASONLÍT KÜLÖNBÖzIK

brEcHti szíNHáz

Elidegeníti a nézőtől a 
színpadi eseményeket,  
és mintegy megtiltja 
neki az érzelmi és 
értelmi azonosulást.

Az elidegenítés eszkö-
zei: feliratok, songok, 
kiszólások stb.

A nézőtől szellemi akti-
vitást követel, valamint 
társadalmi konzekven-
ciák levonását.

bEcKEtti szíNHáz
Az elidegenítés esz-
közei: absztrakt tér és 
idő, a nyelvi kommuni-
káció dekonstrukciója.

A nézőtől szemlélődést 
vár, a világ visszavon-
hatatlan végállapota 
végtelenségének tragi-
komikus reflexióját.

Taná r i  in s t rukc iók 

A közös beszélgetés elsődleges célja az, hogy a rendkívül nehéz elsődleges és másodlagos szö-• 
vegek feldolgozása során szerzett tapasztalatok megfogalmazódhassanak, a problémák tisztá-
zódhassanak. A beszélgetést a tanár indíthatja: például Lucky monológjára hivatkozva tehet fel 
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rEFlEKtálás
5. lépés: 5–6. feladat

103. oldal

5 PERC

T/5–6.

kérdéseket a kulturális törmelékek, a végállapot, az észlelés és észlelve levés összefüggéseinek 
közös megbeszélésére. Ez a szövegrészlet valószínűleg lehetőséget fog adni arra, hogy az összes 
csoport aktivizálhassa tudását. A beszélgetés során a tanár fordítson arra figyelmet, hogy a követ-
kező összefüggések szóba kerüljenek:
–  a monológban megjelenő istenképzet: a fehér szakállas, érzéketlenül szemlélődő öregember 

(vö. a mű végén a kisfiúnak feltett kérdés Godot úr szakálláról);
–  a monológban érintett kultúraterületek mint a teljes európai kultúra végjátéka (természettudo-

mányok, filozófia, sport);
– a nyelv önmozgását tudatosító eljárások (pl. halandzsa, szójátékok); 
– Lucky monológja mint színház a színházban (Pozzo produkáltatja őt a bohócoknak).
Nagyon fontos, hogy a tanár azt is elmondja, hogy a monológban szereplő földrajzi helyeken • 
koncentrációs táborok működtek – ez a kontextus is hozzájárul a mű negatívan apokaliptikus 
jellegéhez.
Fontos felhívni a tanulók figyelmét arra is, hogy a mű nyelvjátékban, jelmezekben, mozgásformák-• 
ban kódolva felajánlja a tragikus végjáték olvasatának ironikus idézőjelbe tevését is. Ily módon a 
vég reflektálása egyben felkínálja a „Nagy Történet” komikus újrakontextualizálását és valamiféle 
(posztmodern) „új kezdet” lehetőségét – még pontosabban szólva azt az ajánlatot, hogy mikép-
pen lehetne kilépni pl. a kezdet és a vég metafizikailag oly megterhelt fogalmi struktúráiból. 
Ha a beszélgetésből az derülne ki, hogy a diákok számára szinte elviselhetetlenül nyomasztóvá • 
lett a becketti végjáték világképe, akkor arról is beszélgethetünk, hogy magának a műalkotás lét-
rehozásának és közzétételének aktusa hihetetlen erejű létigenlést foglal magában. Ellenpéldaként 
esetleg beszélhetünk Gogol kéziratégetéséről mint a totális kétségbeesés tettéről.

K ieme l t  ké s z s égek ,  kép e s s égek:  önálló vélemény megfogalmazása, koncentráció, konst-
ruktív vitakészség, empátia, tolerancia

Cé lc s opor t  –  d i f fe renc iá lá s:  az egész osztály

Munka fomák:  frontális 

Móds ze rek ,  e l j á rá s ok:  megbeszélés, vita

4. Beszéljétek meg a csoportmunka során szerzett tapasztalataitokat, problémáitokat!

Tanár i  in s t rukc iók 

Mivel a világirodalmi fejezet utolsó óráján vagyunk, a reflektálás fázisában arra kérjük a tanulókat, • 
hogy az egész fejezet során olvasott művekre reflektáljanak szabad, önmaguk számára való írás 
formájában. Vagyis gondolkodjanak el azon, hogy melyik mű vagy mely művek váltak fontossá 
számukra, és fogalmazzák meg, hogy miért. Az írásokat semmiképpen ne szedjük be, viszont 
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ha fontosnak ítéljük, biztosítsunk még pár percet arra, hogy a tanulók párban vagy csoportban 
megoszthassák egymással gondolataikat, érzéseiket.
Az óra végén adjuk ki a házi feladatot: a hand-outok elkészítését és közzétételét, illetve beszéljük • 
meg ennek határidejét. Jó, ha a közrebocsátás előtt a tanár megnézi az egyes csoportok munká-
ját, és korrigáló megjegyzéseket fűz ezekhez.
Hívjuk fel a figyelmet a szorgalmi házi feladatokra is, ezek elkészítését feltétlenül értékeljük.• 

K ieme l t  ké s z s égek ,  kép e s s égek:  reflexió, önreflexió; fantázia, kreativitás, rajzkészség, 
dramaturgiai érzék

Cé lc s opor t  –  d i f fe renc iá lá s:  az egész osztály

Munka fomák:  egyéni, csoportos/egyéni

Móds ze rek ,  e l j á rá s ok:  írás saját magunk számára, házi feladat

5. Írás saját magam számára
 Írj pár percig folyamatosan arról, hogy a fejezet során mely mű(vek) vált(ak) fontossá számodra, 

és miért!

6. Házi feladatok

a) Minden csoportnak
 dolgozzatok ki csoportonként egy-egy jegyzetet, amely az órai munkátok eredményeit összegzi! 
 A jegyzeteket tegyétek hozzáférhetővé a többiek számára!

b) Önként vállalkozóknak
Rajzolj színpadtervet a drámához!• 
Készítsd el egy szereplő jelmeztervét!• 
Írd meg Vladimir és Estragon Eiffel-toronynál tett látogatását elbeszélésként vagy színpadi je-• 
lenetként!
Egy szabadon választott részlethez írd meg a rendezői utasításokat és magyarázatokat!• 




