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„Az irodalom tökéletesen haszontalan;  

egyetlen haszna, hogy élni segít.”  

Claude Roy 

I. Bevezetés 

1. 1. A munka tárgya és célja 

Munkám irodalmunk bölcsőjéből, kultúránk alappillérének egy részéből kínál 

bemutatót, a klasszikus görög tragédiairodalomból, azon belül Szophoklész életéről, 

munkásságáról, legfőképp műveiről, s az emberi magatartásformákról. Célja, hogy 

mélyebb betekintést nyerhessünk az ókori görög tragédiákba, amely azért is nagyon fontos, 

mert európai irodalmunk alapját képezi az ókori görög irodalom, s ennek az irodalomnak a 

helyét és közvetítési lehetőségeit keresem a kárpátaljai magyar iskolák 

irodalomoktatásában.  

„ A görög nyelv nem csak egy nemzet nyelve volt, hanem igen-igen hosszú 

korokon át, az emberiség irodalmi világnyelve…Homérosztól, azaz Krisztus előtt talán 8-

tól, Krisztus után, mondjuk, 1453-ig tartott ez a görög nyelvű világirodalom. És írták 

Ázsiában és Athénban, Egyiptomban és Rómában; Theokritosz szicílilai volt, Apollóniosz 

rodoszi. Micsoda távolságok térben és időben! Két évezred és három világrész, s hány 

ország, mennyiféle társadalom, milyen különböző kultúrák, a Mükéneitől Bizáncig! … Ez 

az irodalom mindent magába olvasztott, minden nemzeté volt mégis egyetlen és egységes” 

(Babits, 1979: 52).  

Honnan is kezdhetnénk máshonnan az irodalom tanulmányozását, mint a 

görögöktől? Szerb Antal azt mondja, hogy a görögök fedezik fel az embert, s ezzel 

felfedezik az irodalmat is. Itt a bölcső, ami lassan ringatózva terjeszkedik, felcseperedik 

egy egész világirodalommá. A görög kulturális élet, a gondolkodás, az istenvilág 

középpontjában az ember áll, az ember a mérce. Szerinte az utókor végtelenül sokat tanult 

ettől a kultúrától, többet, mint ember gondolná. Hisz ma is tapasztaljuk: az ember a mérce 

(v.ö.: Szerb, 1962).  

Munkám tárgyát a klasszikus görög tragédiairodalmon belül Szophoklész 

munkássága képezi, s azon belül az emberi magatartásformák a költő drámáiban. 

Szophoklész érte el a görög tragédiaköltészet fejlődésének tetőpontját. Nem hiába volt az 
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istenek és az emberek kedvence, mert nem csak korában néztek fel rá és örvendett nagy 

népszerűségnek, hanem az utókor is igencsak tiszteli a költőt, és számos könyv, tanulmány 

született róla, az Európai irodalomra is nagy hatással volt, ezáltal a magyar irodalomra is. 

Szophoklész a görög tragédia irodalom egyik legkiemelkedőbb alakja, hisz drámáinak épp 

oly nagy sikere van ma is, mint az időszámításunk előtti V. században. Falus Róbert így ír 

Szophoklész sikereiről: „Formai újszerűsége mellett főként az ragadta meg a nézők 

figyelmét, hogy az ifjú költő – a mitológiai témán keresztül – bátran, és lendületesen 

ábrázolta a kor aktuális politikai problémáit, és hősében Athénnak, a tengeri szövetség 

fejének kulturális küldetését dicsőítette” (Falus,1980: 198). 

Szophoklész költészetében olyan mondanivalót ragadott meg, amely ma, 

évszázadok elteltével is érvényes. Örök értékű példákat tudott hőseiben megfogalmazni, 

amely a mai társadalomban is aktuális téma. Ha valaki nem csak saját korában, de az 

utókorban is ennyire népszerű, akkor arról érdemes írni. 

 Persze szakdolgozatom koránt sem mutatja be teljes egészében Szophoklész 

költészetének örökérvényűségét, s nagyságát, mert ahhoz még egy egész könyv is kevés, 

de betekintést nyerünk életébe, munkásságába, tragikus hőseinek életébe, drámáinak a 

mondanivalójába, s az ő életművén keresztül viszem be a kárpátaljai magyar iskolákba az 

európai irodalom kiindulópontját, ezáltal az élményközpontú irodalomtanulást is.   

 

1.2. A szakirodalom áttekintése 

Sipos Lajos: Irodalomtanítás a harmadik évezredben című könyv egy hatalmas 

terjedelmű tanulmánygyűjtemény, fő célja, hogy az új irodalomtanítási szemlélet 

elsajátításához nyújtson segítséget. A sikeres tanításhoz és az új szemlélet 

megvalósításához sok mindenre szükség van, a tanári tudás folyamatos megújítására, a 

műbefogadás lépéseinek tudatos alkalmazására, új munkaformák kialakítására. Ezt a 

folyamatot segíti a könyv, megtalálhatók benne az irodalomtanítás elméleti pozíciói, 

világtapasztalatok, a tanári szerep módosulásai, a szövegalkotás, szövegbefogadás új 

lehetőségei. A szövegértés fejlesztése, az olvasói kompetencia javítása és az újragondolt, 

időről időre változó, módosuló, kiegészülő irodalmi kánon közvetítése is helyet kap a 

könyvben (v.ö.: Sipos, 2006). 

Bécsy Tamás: Irodalomtörténet című könyve a dráma lételemével foglalkozik, az ő 

drámaelméleti modelljei úttörő jelentőségűek voltak, ezért a görög tragédiairodalom 

megismerése mellé elkerülhetetlen fontosságú ez a könyv. Bécsy Tamás műfaj 
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meghatározásának középpontjában a drámai szituáció konkretizálódásának módja áll. A 

drámai szituáció és szerkezet alapján három csoportot különböztet meg: a konfliktusos 

drámát, a középpontos drámát, a kétszintes drámát. A drámaelmélet megismeréséhez 

munkái jelentik az alappillért, ezzel nagy segítséget nyújtva az egység tágabb 

megismeréséhez (v.ö.: Bécsy, 2000). 

Bodrogi Ferenc Máté - Czimer Györgyi - Fűzfa Balázs - Szakály Szilvia: 

Élményközpontú irodalomtanítás című könyve, a kreativitás, produktivitás, kultúrakezelés 

témáját boncolgatja a digitális korban. A könyv arra törekszik, hogy egy megújuló 

paradigmát mutasson számunkra az irodalomtanítás vonatkozásában, ami az 

élményközpontúságra alapoz (v.ö: Bodrogi, 2016). 

Munkám során felhasználtam Spira Veronika: Műközpontú és/vagy 

gyermekközpontú irodalomtanítás A reader-response elmélet a tanításban című 

tanulmánya, mely arra nyit ablaakot, hogy a művek megértésének folyamatát sokféle 

tanulói aktivitással, kreativitással lehet összekapcsolni. A tanulás és a tudás jelentésén túl 

megváltoztak a tanítás módszerei is. Szerinte a műértelmezés a közoktatásban nem a 

szakirodalomban felhalmozott tudás mechanikus elsajátítását, nem is a tanár olvasatának 

elfogadását jelenti, hanem a tanári munka segítségével az önálló olvasat, értelmezés 

kialakítását, ami természetesen feltételezi az irodalmi nyelv, a kódrendszer, a diskurzus 

dekódolásához szükséges készségek elsajátítását is (v.ö: Spira, 1995). 

 Falus Róbert: Az antik világ irodalmai, Ritoók Zsigmond: Vágy, költészet, 

megismerés, Falus Róbert: Sophoklés, Szerb Antal: A világirodalom története című 

munkák szintén segítségül szolgáltak szakdolgozatom elkészítéséhez, valamint a Fazekas 

Enciklopédia tanulmányai, Szepessy Tibor és Vajkai Zoltán tanulmányai is. 

Falus Róbert Sophoklész című könyve a költő életének és életművének 

bemutatásával és értékelésével foglalkozik. Tárgyalásában a fennmaradt drámák 

kikövetkeztethető időbeli egymásutánjában halad, csak egy helyen téve kivételt, a 

Nyomkeresők című szatírdrámánál, melyet a drámák elemzése után vesz sorra. Az utolsó 

fejezet a sophoklési tragikumról szól, függelékül Kozocsa Sándor és Radó György a 

magyar Sophoklés- fordítások és színpadi bemutatók jegyzékét állította össze. Falus 

Róbert kronológiai sorrendben elemzi a fennmaradt hét drámát, úgy, hogy minden egyes 

alkotást beleágyaz az athéni történelem menetébe. Ez a módszer módot nyújt neki arra, 

hogy kimutassa a korproblémák és a drámák mondanivalója közötti szoros kapcsolatot 

(v.ö.: Falus, 1980).  
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Ritoók Zsigmond Vágy, költészet, megismerés című könyve, szintén segítségül 

szolgált munkámhoz. Ezt a könyvet a Magyarországon és külföldön egyaránt ismert 

ókortudós nyolcvanadik születésnapjára állították össze kollégái, tanítványai (v.ö.: Ritoók, 

2009). 

Ugyancsak Falus Róbert nevéhez fűződik Az antik világ irodalmai című könyv. 

Ahogy a Gondolat Kiadó írta „… nemcsak nélkülözhetetlen kézikönyv, hanem 

szórakoztató és szellemes utikalauz is az antikvitás világában.” Olyan tanulmányokat, 

esszéket tartalmaz a könyv, amelyben Falus Róbert a görög harmónia megfejtéséhez ad 

útmutatást, költészetében, filozófiájában, és esztétikájában. Az Archaikus kortól egészen a 

késői császárságig megtalálunk benne minden olyan fontos dolgokat, amely a görög 

világkép megértéséhez szükséges (v.ö.: Falus, 1980).   

A munka során, hogy még tisztábban tudjam ábrázolni mondanivalómat, idézeteket 

használtam Szophoklész tragédiáiból. Az Antigoné és Oedipus király című drámák 

idézéséhez a Magyar Elektronikus Könyvtárat használtam. Az Antigoné című dráma 

idézetei Trencsényi – Waldapfel Imre fordításaiból valóak. Az Oedipus király című dráma 

idézetei pedig Babits Mihály fordításából valóak. Szophoklész Élektra című drámájának az 

idézeteihez szintén Babits Mihály fordítását használtam, az Élektra című dráma a 

Szophoklész drámái című könyvből valóak, Európa Könyvkiadó, 1979. 

A görög irodalom, oktatásban való elhelyezéséhez, segítségül vettem a magyar 

tannyelvű közoktatási tanintézmények számára készült irodalom tantervet (v.ö: Braun, 

Bárdos, Zékány, Kész, 2012. Irodalom tanterv, 2012.).  

Szakdolgozatom megírásához ezeken a könyveken kívül még számos könyv és 

tanulmány szolgált a segítségemre, melyek listája a felhasznált irodalomban van 

feltüntetve. 
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II. A görög tragédiairodalom helye a kárpátaljai magyar iskolák 

tantervében 

2.1 A görög irodalom a kárpátaljai magyar iskolák tantervében 

Az irodalom tantárgy önállósulása egy hosszú folyamat eredményeként valósult 

meg. Az irodalomtanítás a pedagógiai tevékenység egyik legbonyolultabb területe. 

Tanításának kortól és helytől függően, több, egymást kizáró, vagy egymással megférő célja 

is lehet. Továbbörökítésének célja lehet az irodalomtörténeti értékek megismerése, egy 

kulturális, erkölcsi, világnézeti hagyomány foglalata, melynek a diákokkal való 

megismertetése társadalmunk szellemi alapjait teremti meg. Az irodalom értése és 

befogadása, esztétikai értékeinek a megismerése az újabb nemzedék szocializációját is 

elősegíti. A világnézeti és esztétikai értékek a társadalom alakulásával változnak, ezért az 

irodalomtanítás céljának meghatározása nem a pedagógus, hanem a közösség feladata. 

Fontos a magyar- és világirodalom-történet tanítása, a közép- és általános iskolai anyag 

ismereteinek elsajátítása, az irodalmi művek esztétikai minőségének megértése, amihez az 

kell, hogy az irodalomtörténeti tananyagot, hanem az azt meghatározó történelmi 

háttéranyag elsajátítása (v.ö: Nagy Sz., 1994: 311-312). 

A 2012-ben összeállított, kárpátaljai magyar tannyelvű közoktatási tanintézmények 

számára készült irodalom tantervben megtalálhatjuk az 5-9. osztályra vonatkozó tananyag 

mellett a tanulókkal kapcsolatos állami követelményeket is (Braun, Bárdos, Zékány, Kész, 

2012). Egyértelműen a tantervben a magyar irodalom van előtérben, a világirodalomba 

csak betekintést nyerhetnek a tanulók. A tanterv leírja, hogy az irodalmi nevelés fő célja az 

irodalom megismertetése, az irodalom, az olvasás megszerettetése, az olvasási kedv 

felébresztése és megerősítése. Az irodalom oktatásán keresztül lehetőség nyílik a 

nemzetiség kultúrájának, életmódjának, szokásainak, hagyományainak és tárgyi 

emlékeinek megismerésére. A tantervben megtaláljuk az anyanyelvi oktatás és az irodalmi 

nevelés célját és feladatát. Az anyanyelvi oktatás célja elsők között az önazonosság 

megőrzése, erősítése, a magyar nyelv és irodalom általános fejlesztési és részletes 

követelményeinek megjelenítése az iskola pedagógiai programjába. A nyelv megőrzése és 

tudása hozzájárul a kisebbségi azonosságtudat formálódásához, lehetővé teszi az nemzeti 

és irodalmi értékek megismerését, s e feladatát az irodalom, történelem, kultúra 

megismerésével együtt képes ellátni (v.ö.: Braun, Bárdos, Zékány, Kész, 2012: 4). 
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A tanterv elsősorban a magyar irodalom jelentős részére terjed ki, de betekintést 

enged a világirodalom kiemelkedő alkotóinak munkásságába és alkotásaiba. A tananyag az 

5-9. osztályos tanulók számára van összeállítva, érdeklődési szintjüknek megfelelően.  

Az irodalom tanterv fő faladataként a nemzeti irodalom megismertetését, az 

irodalom és olvasás megszerettetését, olvasási kedv felébresztését jelöli meg. Az 

anyanyelv és az irodalom elválaszthatatlan egységet képez, mert a nyelv hozzájárul a 

nemzeti azonosságtudat formálódásához, ezzel lehetővé téve az irodalmi értékek 

megismerését. Lehetőség nyílik ez által a nemzet kultúrájának, életmódjainak, szokásinak, 

értékeinek megismerésére. Tehát elsősorban a nemzeti értékeket kell megismernie egy 

általános iskolában tanuló magyar nyelvű gyereknek. A tanterv lehetővé teszi az irodalmi 

és művészeti korstílusok jellemző vonásainak megismerését, betekintést nyújt a 

világirodalomba. 

Az irodalomnak nemcsak a nemzeti kultúra megismerésében van nagy szerepe, de 

elengedhetetlen feltétele a nevelői-oktatói munkának. Az irodalom részt vesz a 

gyermeknevelésben, az identitás kialakításában és megőrzésében, felkészít az erkölcsös 

viselkedésre, a helyes magatartásra. Mindezekre példát meríthetünk a tanításra szánt 

irodalmi alkotásokból. A tanulónak lehetősége nyílik más tantárgyakkal is kapcsolatba 

kerülni az irodalom által, például az irodalmi művészeti korszakok által betekintést 

nyernek az építészetbe, szobrászatba és festészetbe. Az irodalmi művek megismerésekor 

elengedhetetlenül találkoznak a népek történelmével, nyelvtörténetével, földrajzi 

jellegzetességekkel, szokásokkal és hagyományokkal egyaránt (v.ö.: Braun, Bárdos, 

Zékány, Kész, 2012: 4-5).  

A tantervben a tanár megtalálhatja 5-9. osztályra vonatkozó tananyagot és a 

tanulókkal kapcsolatos állami követelményeket egyaránt.  Az értékek megismerésén túl a 

tanulónak meg kell ismernie az irodalmi és művészeti korstílusok jellemző vonásait, az 

irodalmi gazdagság előnyeit. Elsősorban ismerje a magyar irodalom kiemelkedő alkotóit és 

műveit, tudjon párhuzamot vonni az irodalmi korszakok között, ehhez tisztában kell lennie 

az irodalmi fogalmakkal. A tanterv pontosan meghatározza azokat az elvárásokat a 

tanulókkal szemben, amelyeknek számonkérésre kell kerülnie egy-egy tananyag kapcsán. 

Az oktatandó tananyag részletezi egy-egy osztály évre szóló tananyagának pontos 

meghatározását, amelyből a tanár számára nyilvánvalóvá válik, milyen témakörök 

kerülnek oktatásra.  
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Az irodalom tanterv fokozatosan épül a tanulók életkorához és képességeihez 

mérten vezeti be őket az irodalom világába. Heti két órában tanulnak a diákok irodalmat.  

A tananyag a mesék birodalmával kezdődik 5. osztályban, ahol a magyar népmeséktől 

egészen a meseregényekig jutunk. A 6. osztályban már teret kap a világirodalom, azon 

belül a görög irodalom is, a tanulók megismerkednek az ősi görög és római mítoszokkal. E 

mellett a Biblia egyes történetei is a tananyag részét képezik. A 7. osztályban az írók és 

költők életrajza és azok alkotásai időrendi sorrendben kerülnek oktatásra. A romantika és a 

korstílusok képviselői a 8. osztályban kerülnek sorra, s a XX. század alkotóival és 

műveivel a 9. osztályban ismerkedhet meg a tanuló. Az általános iskolai osztályok végére a 

tanuló egy széles képet kell kapnia, elsősorban a magyar irodalomból, a világirodalomba 

pedig betekintést nyer (v.ö.: Braun, Bárdos, Zékány, Kész, 2012: 4-5). 

Az görög irodalom a kárpátaljai magyar tanítási nyelvű iskolák tantervében először 

a 6. osztályban jelenik meg. A tanterv pontosan meghatározza az oktatandó tananyag 

témáit, követelményeit, óraszámait. A 6. osztály első bevezető óráján ismerkednek meg a 

tanulók az irodalommal, mint művészettel, az irodalom és az olvasás szerepével az ember 

életében, a könyvek fontosságával. A tanulónak tudnia kell, az irodalomnak milyen fontos 

szerepe van az ember és a társadalom életében, értenie kell az irodalom fogalmát, mint a 

művészetek egyik legfontosabb ágát. Ezután 12 óra van adva a népköltészet világának 

megismertetésére, majd ez után 7 óra keretén belül ismerkednek meg a mítoszokkal és 

eposzokkal. A mítosz témakörén belül nyílik lehetőségük a tanulóknak megismerkedni az 

ősi görög és római mítoszokkal. Görög mítoszok: Daidalosz és Ikarosz, Prométheusz, 

Tantalosz. Római mítosz: Romulus és Rémus. A tanulókkal kapcsolatos állami 

követelmények alapján a diáknak tudnia kell meghatározni a mítosz fogalmát, és tudnia 

kell a tanult mítoszok tartalmát (v.ö.: Braun, Bárdos, Zékány, Kész, 2012: 11-12). 

Görög irodalommal legközelebb a 7. osztályos tanmenetben találkozhatunk a 

kárpátaljai magyar közoktatási intézmények számára készült tantervben.  

A bevezetésre 2 óra van adva, amelyben a diák megismerkedik az irodalom 

szerepével a társadalom és az egyén életében. Ez a 2 bevezető óra fogalmazza meg először 

a tantervben, hogy az irodalmi művekben tükröződik a társadalom életének múltja és 

jelene. A következő 5 óra a tantervben az antik görög irodalommal ismerteti meg a 

diákokat, konkrétan az Iliász és az Odüsszeia című művekkel. Megismerkednek a monda 

előzményeivel, a trójai háború történetével. Az Iliászból és az Odüsszeiából is egy-egy 

részlettel: Akhilleusz pajzsa (Iliász, részlet), A küklopsz barlangjában (Odüsszeia, részlet). 
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Az állami követelmények szerint a tanulónak ismernie kell a trójai mondakört, az Iliász 

rövid tartalmát. Tudnia kell meghatározni Akhilleusz és Odüsszeusz alakját (v.ö.: Braun, 

Bárdos, Zékány, Kész, 2012: 16).  

A kárpátaljai magyar tannyelvű közoktatási intézmények számára készült tanterv 

ennyi órát szentel a görög irodalom megismertetésére, ami egy csekély szelet hatalmas 

világirodalmunk bölcsőjéből.  

Legközelebb a középiskolai osztályokban jelenik meg a görög irodalom. Az 

irodalom, mint a szó művészete elválaszthatatlan összetevője a nemzeti kultúrának , 

olvashatjuk a 10-11 osztályosok számára készült kárpátaljai magyar tanítású középiskolák 

számra, 2012-ben összeállított irodalom tanterv kapcsán szintén magyar és világirodalmi 

alkotásokkal ismerkednek meg a tanulók.  

Örök emberi értékek átörökítője az irodalom, nemzedékről nemzedékre, azok ébren 

tartója az emberi lélekben, ezért felbecsülhetetlen jelentősége van a 

személyiségformálásban, a pozitív erkölcsi tulajdonságok kialakításában. A szó 

művészetének eszközével segít alakítani, fejleszteni, gazdagítani a tanuló lelkivilágát. A 

középiskolai irodalom tanterv célja a tanulók általános képzettségének fokozása, a 

szövegértési készség kellő szintre emelése, az irodalom gazdag kincseiben való részeltelés 

Hozzájárul a személyiség fejlesztéséhez, formálódásához, a nemzeti és általános értékrend 

kialakításához és megszilárdításához, a nemzeti öntudat fejlesztéséhez (v.ö: Irodalom 

tanterv, 2012: 2) 

Ezeknek a céloknak az összetevői az irodalom tantárgy keretein belül valósulnak 

meg, melyben első pont a diákok érdeklődésének felkeltése az irodalmi mű iránt, amelyet 

egyben a világ, s benne önmaguk megismerésének eszközeként szolgál, az olvasás 

megszerettetése és az irodalmi ismeretszerzés vágyának felkeltése, ébren tartása. Fontos a 

műalkotásként láttatott irodalmi mű befogadási készségének fejlesztése, ezáltal a tanulók 

képzettségi szintjének emelése: a teljes értékű társadalmi beilleszkedéshez 

elengedhetetlenül szükséges magyar irodalmi és világirodalmi alapismeretek elsajátíttatása. 

A magyar népköltészet és szépirodalom, valamint a világirodalom legértékesebb 

alkotásainak megismertetése. A magyar és a világirodalom, mint az emberiség jelentős 

szellemi öröksége iránti érdeklődés felkeltése és fenntartása (v.ö: Irodalom tanterv, 2012:  

3). 

 A magyar tanítási nyelvű, kárpátaljai iskolák számára készült középiskolai 

irodalom tantervben a tananyag az oktatás remélt eredményessége szempontjából van 
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megtervezve, ami lehetővé teszi az oktatási folyamat célirányosabb és stratégiailag 

behatároltabb megszervezését és annak ellenőrzését. A nemzeti azonosságtudat és az 

európai közösséghez tartozás érzésének fokozása mellett törekszik a nemzeti és 

világkultúra szélesebb körű megismerésére, a diákok lelki, erkölcsi világának a 

gazdagításra. Emellett számos készség fejlesztésére, például: kommunikatív kompetencia, 

a diákok önálló kritikai gondolkodásának, vitakultúrájának, érvelési készségének 

fejlesztése, modern információ- és kommunikációáramlatban a és céltudatos eligazodás 

képességének kifejlesztése és az irodalomórákon szerzett ismeret és jártasság gyakorlati 

hasznosítása, készségének kifejlesztésére (v.ö: Irodalom tanterv, 2012: 3). 

A magyar és világirodalmi tananyagot a 10-11. osztály számára készült irodalom 

tantervben kronologikusan találjuk meg, történelmi korok és irodalmi irányzatok szerint, 

előbb a világirodalom legkiemelkedőbb, kulcsfontosságú műveit, majd az adott 

irányzathoz kapcsolódóan a magyar irodalom legfontosabb íróinak életművét. A 10. 

osztályban a tananyag az ókor irodalmától a XIX. század első negyedéig tart, a 11. 

osztályban a XIX. századtól napjainkig terjedő irodalomtörténeti korszakig. Meghatározó 

szerepű alkotók fontos alkotásaival ismerkednek meg a tanulók, műveiket az 

irodalomtörténeti folyamatba ágyazva, a többi művészeti ágakkal összefüggésben 

vizsgálják (v.ö.: Irodalom tanterv, 2012: 2-3). 

A kárpátaljai magyar tanítási nyelvű iskolákban heti 2 órában tanulnak irodalmat a 

diákok, ami évi 70 órát jelent. a 10. osztályos tananyag első témájában a kronológiához 

híven, visszanyúlik az irodalom kezdeteihez. Téma: Az európai kultúra és irodalom 

kezdetei, az ókori görög irodalom és a római latin irodalom. Az elsajátítandó tananyagra 6 

óra van adva, ez alatt elevenítik fel és ismerkednek meg a mítosz, mitológia világával.  

Megismerkednek a görög mitológiával és legfontosabb szereplőivel. A világ keletkezése és 

az ember teremtése a görög mitológiában. Prométheusz és Héraklész helye és szerepe a 

mitológiában és az irodalomban. Mitológia és irodalom összefüggései. A görög mitológia 

hatása az európai kultúra fejlődésére. A tanulók felkészítési szintjével kapcsolatos állami 

követelmények pontosan meghatározzák a diáktól elvártakat minden téma kapcsán. 

Ismernie kell a görög mitológia kialakulásának világnézeti és történelmi hátterét, a görög 

mitológia legfontosabb szereplőit és történeteit. A tanárnak meg kell értetnie a görög 

mitológiának, mint kulturális örökségnek a szerepét az egyetemes kultúrtörténet további 

fejlődésében (v.ö.: Irodalom tanterv, 2012: 4). 
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Következő lépésben a 10. osztályos tanuló megismerkedik az archaikus 

irodalommal, a görög epika kialakulásával és a trójai mondakörrel. Homérosz Iliász című 

eposzával, annak szerkezetével, szereplőivel, az istenek rendszerével a műben.  

Homérosz Odüsszeia című eposza következik az Iliász megismerése után. A 

tanárnak be kell mutatnia az eposz szereplőit, és felépítését. Azon belül ki kell térni az 

istenek korlátozott szerepére, majd a kétféle embereszmény: Akhilleusz és Odüsszeusz 

összehasonlítása következik. Az állami követelmények kimondják, hogy a tanulónak 

ismernie kell a görög epika kialakulásának körülményeit, az Iliász és az Odüsszeia című 

eposzok történetét, szerkezetét, szereplőinek rendszerét. A két eposz kapcsán előkerülnek a 

tantervben az emberi magatartásformák, értenie kell a diáknak, hogy milyen világnézeti 

értéket közvetítenek az eposz szereplői magatartásformájuk révén (v.ö.: Irodalom tanterv, 

2012: 4). 

Az Iliász és Odüsszeia című eposzok megismerése után irodalomelméletet tanulnak 

a diákok. Megismerkednek a klasszikus eposzi kellékekkel, az időmértékes verseléssel, a 

hexameterrel. A tanulónak ismernie kell a görög líra kialakulásának okait és körülményeit, 

a verselési formák fejlődését. A görög lírán belül Szapphó lírikájával ismerkednek meg és 

a jambusköltészettel, konkrétan Szapphó két versével: Az Édesanyám, nem perdül a 

rokka… és az Úgy tűnik nékem… A versek elemzése után a diáknak értenie kell a 

Szapphói líra jelentőségét, fel kell hívni a figyelmet az általa megragadott emberi 

érzelmekre (v.ö.: Irodalom tanterv,2012: 4). 

A görög lírán belül Szapphó mellett Anakreón munkásságával, költészetének fő 

témáival is megismerkednek a diákok, az anakreóni dalokkal. Az Engem a Szerelem… és a 

Gyűlölöm azt… kezdetű verseivel, melynek kapcsán a tanuló megismeri Anakreón 

verseinek a jellegzetességeit (v.ö.: Irodalom tanterv, 2012: 4). 

Következő téma az európai kultúra és irodalom kezdetein belül a klasszikus 

irodalom, melyben a diákok megismerkednek az antik görög színjátszás 

fejlődéstörténetével, okaival és körülményeivel, a klasszikus triász tagjainak 

munkásságával. Szophoklész érte el a görög tragédiaköltészet fejlődésének tetőpontját, az 

ő életéről, munkásságáról, világirodalmi jelentőségéről tanulnak a 10. osztályos diákok. 

Megismerkednek a thébai mondakörrel, egyik nagysikerű drámájával kapcsolatban: az 

Antigoné című dráma szerkezetével, a tragédia értelmezésével, a drámai konfliktuson 

keresztül, valamint a szereplők jellemével, Antigoné targikumával. A Sok van, mi 
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csodálatos... kezdetű kardalt kell elemeznie a diákoknak. Szophoklész Antigonéjának 

kapcsán előtérbe kerülnek az emberi magatartásformák (v.ö.: Irodalom tanterv,2012.4-5).  

Az ókori görög irodalom után, a római latin irodalom fogalmával, kialakulásával, 

történetével ismerkednek meg a tanulók a tanterv keretein belül, és a római és görög 

irodalom egymáshoz való viszonyával. Az archaikus római-latin gondolkodás és kultúra 

világképével. A latin irodalom első világkorának kapcsán Catullus életével, 

munkásságával, költészetével ismerkednek meg a diákok, az Éljünk, Lesbia, a Lesbia 

madárkája és a Gyűlölök és szeretek című versekkel. Aztán Vergilius életével, 

munkásságával és eclogáinak jellemzésével, értelmezésével, valamint az Aeneis című 

eposszal ismerkedhetünk meg. Az utolsó kimagasló személyiség, akinek munkásságával 

megismerkedik a diák a római latin irodalmon belül, az Horatius. Élete, munkássága, 

ódáinak jellemzői, tartalmi, hangulati és esztétikai vonásai (v.ö.: Irodalom tanterv, 2012: 

5). 

Ezeknek a tananyagoknak a megismertetésére, elsajátítására 6 órát biztosít a 

kárpátaljai magyar tanítású intézmények számára készült 2012-es irodalom tanterv, a 10. 

osztályban. 

  A kárpátaljai magyar tannyelvű közoktatási tanintézmények számára készült 

általános iskolai tantervben a görög irodalom 6-7 osztályban jelenik meg. 6. osztályban 7 

óra van adva a mítoszok és eposzok témakörére, amiben elsőként jelenik meg görög 

irodalmi alkotás a tantervben. A 7. osztályos tananyagban a bevezetésre szánt 2 órán kívül 

5 óra szolgál görög irodalommal való ismerkedésre. Az általános és középiskolai évek alatt 

tehát összesen 18 óra van adva a görög irodalomra. Mint láthattuk elsőként görög 

mítoszokkal, eposzokkal ismerkednek a tanulók, majd a tanterv konkrétan a 10.osztályban 

tér ki az antik görög irodalomra. Részletesebben megismerkednek a diákok Homérosz 

Iliász és Odüsszeia című eposzaival. A görög irodalomelmélettel az eposzi kellékeken és a 

görög lírán keresztül. Szapphó és Anakreón költészetével, a klasszikus görög 

színjátszással. A görög tragédiairodalom egyik legkimagaslóbb személyével, Szophoklész 

munkásságával és Antigoné című drámájával (v.ö.: Irodalom tanterv,2012. Braun, Bárdos, 

Zékány, Kész, 2012).  

Ezeknek a tananyagoknak az elsajátítására mindössze pár óra áll a 

rendelkezésünkre. Mivel a diákok magyar irodalomból is tanulnak tragédiairodalmat, 

fontos, hogy kellő betekintést nyerjenek a tragédiairodalomba és az irodalom bölcsőjének, 

a görög irodalomnak a megismerésére. Fontos, hogy az iskolai oktatás alatt ne maradjon ki, 
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hogy honnan indul európai kultúránk alapja, ezért meg kell találni azt a módszert, amely 

által a görög irodalom az órákon kívül, de az iskola kereteken belül közelebb vihető a 

gyerekekhez, korosztályukhoz és kognitív képességeikhez megfelelően. Ennek lehetőségét 

én egy három napra tervezett Görög napok nevű program keretein belül képzeltem el, 

amely általános iskolás 7. osztályosok számára lett kitalálva. A görög napok 

délutánonként, az iskolai tanítás után kerülnek megrendezésre, amely játékos formában, 

élményközpontúan viszi be az iskolába és a diákok életébe a görög tragédiairodalmat, mely 

a tananyag játékos megismerését, elmélyítését szolgálja. 

 

 

 

2.2 A tanulócentrikus irodalomoktatás 

Az irodalomtanítás mint tantárgy Európában alig több mint 100 éves. A legnagyobb 

változás a tantárgy koncepciójában és tanításának gyakorlatában az utolsó két évtizedben 

ment végbe, tehát az irodalomtanítás koncepciója fejlődik és átalakul. Ma már nem a 

memorizált adatok mennyisége jelenti a tudást, a tantárgy célja az intenzív 

képességfejlesztés. A tanulás és tudás jelentésén túl a módszerek is változtak, elavulttá vált 

a tanárközpontúság, az előadó, számon kérő rutin kezd a múlté válni. Előtérbe került a 

diákok egymás közötti együttműködése, a csoportos ismeretszerzés módjainak 

megismerése. Ezek az újítások nemcsak sokkal érdekesebbek és figyelemfelkeltőbbek a 

diákok számára, hanem kiterjedt módszertani felkészültséget igényelnek a tanártól. Az 

irodalomtanítás elengedhetetlen része az iskolai nevelésnek. Nagy szerepe van a kultúra 

megismerésében, elmélyítésében, az identitás kialakításában (v.ö.: Spira, 1994. 551-552). 

Az irodalompedagógiai észjárás és a gyarapodó irodalompedagógiai tudás 

hozzájárulhat az irodalom által táplált közösségi tradíció továbbéléséhez, a személyes lét 

újraértelmezéséhez, a gondolkodás, a tudatosság, az öntermelő élmények elterjedéséhez 

(v.ö. Zsolnai, 2006: 95).  

Az irodalom tanításának kortól és helytől függően számos célja lehet. Ennek a 

célnak a meghatározása a társadalom, a közösség feladata, a tanár munkája pedig ennek a 

célnak a sikeres végrehajtása. A gondolkodás alapja a tudás, a megértésé pedig az ismeret, 

ezért amikor a tanulókat az önálló, nyílt gondolkodásra szeretnénk nevelni, környezetük 

minél teljesebb megértésére, ehhez elsősorban ismeretekre, tények, fogalmak, 

összefüggések elsajátítására van szükség (v.ö.: Nagy Sz., 1994: 311-312). 
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Az irodalomtanítás alapjául szolgál a magyar és az egyetemes hagyományok 

rendszerező, összefüggéseket megvilágító oktatása. Az irodalom tantárgy tanításának 

középpontjában az irodalomnak, mint a nemzeti kultúra megismerésének a lehetősége áll 

(v.ö.: Nagy Sz., 1994: 312). 

Az irodalmi művek olvasásából létrejövő műélmény a teljes mű találkozását jelenti 

a befogadó személyiségével, ezzel az irodalom jelentősen formálja az olvasó szemléletét, 

világlátását, személyiségét. A komplex esztétikai hatás minél teljesebbé tétele az iskola 

egyik feladata. Ennek csak úgy tud eleget tenni, ha az oktatás egy-egy szakaszában kiemel 

egy-egy mozzanatot az esztétikai folyamatból. Az iskola keretein belül sort kell keríteni a 

diákok befogadási mozzanatainak a szélesítésére, megismertetni velük az élményközpontú 

műelemzési eljárásokat. Az ismeretszerzésnek párhuzamosan kell futnia a diákok 

személyiségfejlődésével. Az irodalom nem csak értelmi, de érzelmi nevelésre is 

lehetőséget ad. A személyes élményekre alapozott irodalomtanítás a műértelmezés mellett 

a spontán műbefogadásra is jelentősen épít. Az elméleti ismeretek kialakítása együtt kell 

járjon a produktivitással, a szóbeli és írásbeli kifejezőkészség fejlesztésével, a 

kommunikáció módjainak gyakorlásával (v.ö.: Nagy Sz., 1994: 313-315). 

Az irodalom egyik fontos feladata a társadalmi fejlődés szolgálata. Az irodalom 

tudatosságra nevel, a tanuló centrikus irodalomoktatás emellett a diák saját világképét is 

folyamatosan gazdagítja. A görög irodalom oktatása nem csak irodalomtörténeti, de etikai 

jellegű is. Szophoklész drámáival megismerkedve a tanulók nem csupán egy irodalmi 

alkotással ismerkednek meg, hanem a görög szellemiséggel, világnézettel, erkölcsökkel is 

(v.ö.: Nagy Sz., 1994: 315-316).  

Az ókori görög és római irodalom mind formai, eszmei, világnézeti szinten 

megteremtette a későbbi európai irodalom alapjait. Az európai irodalom és 

gondolkodástörténet minden szakaszában alapvető fontosságú az ókori minták 

megismerése. 

A tanuló centrikus irodalomoktatás rengeteg szempontból jó választás, mégpedig azon 

kívül, hogy érdekesebbé és élvezetesebbé teszi a diákok számára az irodalmat, de rengeteg 

készséget is jobban tudunk ezáltal fejleszteni, miközben tanítványaink megszeretik az 

irodalmat. Gondolkodásfejlesztés, beszédfejlesztés, olvasási képességek fejlesztése, 

kommunikációs képesség, értelmi képesség fejlesztése, ami a megértést, a tanulást, a 

kapcsolatokat, az együttműködést egyaránt fejleszti. Hozzájárul az egyén 

szocializációjához. Előtérbe kerül az önálló ismeretszerzés, véleményformálás és kifejezés 
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is. Tehát az irodalom tanítás nagyban hozzájárul a gyermek személyiségég fejlődéséhez, 

ezért is választottam munkám mottójául Claude Roy egyik idézetét: „Az irodalom 

tökéletesen haszontalan; egyetlen haszna, hogy élni segít.”(v.ö.: Rajhona, 2006: 718). 

 „Természetesen minden tanítási folyamat élményszerű; különösen az a 

közoktatásban. Irodalomról szólni ugyanis nehéz másképpen, mint azzal az élménnyel a 

középpontban, melyet a mű befogadása nekünk okozott. Hisz ha másként lenne, akkor mi 

értelme volna az olvasásnak, akkor miért olvastuk el mi magunk ama regényt, verset, 

drámát, novellát?” (Fűzfa 1998: 334). A tanulócentrikus irodalomtanítás biztosítja a művek 

megértésén kívül azt az élményt, amit a mű befogadása okoz. A tanári ismeretátadás nem 

pótolhatja a gyermek saját aga által szerzett olvasásélményét, ezért fontos, hogy az 

irodalom órák témája ne az ismeretek átadása legyen a tanár részéről, hanem a tanulók 

figyelmének a felkeltése.  

 Az élményközptontú irodalomoktatáshoz sok minden kell. A gyerekek életkorához 

és képességeihez igazítva kell őket bevezetni az irodalomba, amely a diákok értelmi és 

érzelmi gazdagodásával jár, ezáltal értő olvasókat nevelünk,  akik az idő előrehaladtával 

megtanulnak magabiztosan érvelni és kommunikálni. Az irodalom az életre készíti fel a 

diákokat, a tanulócentrikus irodalomtanítás nemcsak élvezhetőbbé teszi az irodalmat, 

miközben a diákok megszeretik az irodalomolvasást, hanem az új megközelítési módok 

révén,  például megbeszélések, viták, drámajátékok, stb., nem csak a saját lelkét ismeri 

meg jobban és szélesebb látóköre lesz a világra, de megtanul odafigyelni társaira, megtanul 

csoportban, együttműködésben dolgozni másokkal, ezáltal közelebb kerül az életben való 

helytálláshoz (Fűzfa Balázs 1998: 334-335). 

Az irodalomóra élményszerűségéből fakadóan Bokányi szerint az nem egy kész 

tananyagot közvetít, sokkal inkább tananyagot hoz létre – vagyis maga az óra alkotó 

folyamat kell, hogy legyen, amelyben közösen vesz részt tanár és diák. A tanár feladata itt 

„megnyitni” a művet annak érdekében, hogy a diák létrehozhassa saját olvasatát ( v.ö.: 

Bokányi, 2002). 

„Az irodalom végső soron nem más, mint egy lehetséges "közlekedési" 

(jel)rendszer, csak éppenséggel az emberek közötti közlekedésről, ha tetszik, a lelki, 

érzelmi, hangulati közlekedésről szól. A "tartalmak" azonban ugyanazok, mint a valóságos 

közlekedésben, csak itt a versekből, drámákból, novellákból tanuljuk meg, hogy hova, 

milyen érzelmi, értelmi, hangulati tartományokba "tilos behajtani", hol szabad megfordulni 

és hol nem, mikor kell várakozni, és mikor kerültünk zsákutcába...” ( Fűzfa Balázs) 
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Az élményközpontú irodalomtanítás tehát közelebb viszi a diákot önmagához és a 

társadalomhoz egyaránt. Az irodalomóra egész életre szóló élmény és tanulság lehet. 

Fontosak a megatartásformák, azok az alkotások, amelyekben olyan mondanivaló van 

megfogalmazva, amit a diák is átérezhet a mindennapokban. A megfelelő irodalomoktatás 

olyan útravalót ad a diákoknak, amit az iskola után, az életbe is magukkal visznek. 

Szophoklész drámáiban megfogalmazott magatartásformák erkölcsi és esztétikai 

útmutatást adnak az érdeklődők számára, amellett, hogy az európai kultúra és a 

tragédiairodalom előzményeibe is betekintést nyernek. A gondolkodás alapja a tudás, a 

megértésé az ismeret. Hogy a diák igazán megértse és megismerje az irodalmat, önálló, 

személyre szóló élményeknek kell születnie. A magyar tragédiairodalom megismerése 

mellett fontos kitérni a görög tragédiairodalomra, mivel ez nem fér be heti két 

irodalomórába, más keretek között szeretném ezt megvalósítani a tanulók életkorának és 

készségeinek megfelelően. A cél, hogy a tanulók az irodalmi műveken keresztül 

önmagukhoz, saját lelkükhöz, érzéseikhez kerüljenek közelebb. Az azonosságtudat 

formálódásához, az irodalmi értékek és kultúra megismeréséhez elengedhetetlennek 

tartom, hogy a diákok az általános iskolai évek alatt ne nyerjenek egy kicsivel mélyebb 

betekintést az európai kultúra bölcsőjébe. 

Olvasni nem azért érdemes, hogy műveltek legyünk, hanem ami a legfontosabb, 

hegy egyetlen életünk alatt sok ezer életet leéljünk, ezáltal megtapasztalva bukás, a 

hatalom, a magány, a diadal, a születés, a halál, a hazátlanság és a szerelem, hányféle hit, 

rögeszme, félelem mozgathat egy embert, hogy leleplezzük hazugságainkat, fölfedezzük 

életünk értelmét. Ezt csak az irodalom segítségével tudjuk átélni, megvalósítani. Ezért is 

gondolom, hogy hatalmas felelősség van az irodalomtanárokon, mert minden irodalmi 

alkotás egy más-más világba vezetheti be a diákot, oktat, nevel, élményt ad, amellett, hogy 

számos készséget fejleszt. Akivel sikerül megszerettetni az irodalmat, annak a kezébe 

adjuk a kulcsot, mellyel a legkönnyebb és legélvezetesebb módon tanulhat, mert úgy 

formálódik személyisége és tágul világlátása, hogy közben lelke is formálódik. Ha 

leemelünk a polcról egy könyvet, kibontakoznak előttünk olyan gondolatok, amelyet 

olyasvalaki öntött nyelvi formába, aki talán már évszázadok óta nem él. Nekünk mégis 

lehetőségünk nyílik az irodalom által betekintést nyerni egy olyan világba, ami múltunk 

alapját képezi. Az irodalmon keresztül régmúlt idők szava is elér hozzánk, élményt ad, 

oktat, nevel, ezért nagyon fontos, hogy melyek azok az alkotások, amellyel egy diáknak 

van lehetősége megismerkedni az irodalomoktatás alatt. Az, hogy ezt a megismerést 
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milyen módszerrel adja át a tanár a diákoknak, nagyon sokban felelős, nem csak a tanulók 

képességfejlesztésében, hanem magában a nevelés folyamatában. Az irodalomtanításnak 

gyermekközpontúnak kell lennie, ötletesnek, kreatívnak, figyelemfelkeltőnek. Ha sikerül 

megszerettetni a diákokkal az irodalmat, azzal sokkal többet elérünk, mint amit egy tanár 

tehet, onnantól kezdve az egyén egész életére kihatással lesz az irodalom (v.ö.: Tamási, 

2000. Zakárné, 2003. Bokányi 2002, Bodrogi 2016). 

Az irodalom az életben a napfény, nekünk abban kell segítenünk, hogy minden diák 

megtapasztalja a napsugarak melegét.  

 

 

 

 

III. A görög tragédiairodalom 

3.1. A görög színház 

Az európai színház és dráma alapja az antik görög hagyomány. Ezért mielőtt 

mélyebben belevetném magam Szophoklész életének a tanulmányozásába, pályaképébe, 

műveibe, elkerülhetetlennek tartom, hogy először betekintést ne nyerjünk a görög tragédia 

irodalomba, valamint a görög színjátszásba. 

Először létrejött az epika, aztán a líra, majd a drámai műnem, tehát a tragédia 

irodalom. 

  Attól a történelmi pillanattól kezdve, hogy a görögök végleg szétfeszítették és 

meghaladták a törzsi-nemzetségi ősközösség kereteit, a társadalmi fejlődés sajátos útjára 

léptek. Az európai színjátszás az ógörög kultúrában, a türannisz korában születik meg, 600 

körül már megépül Athénban az első Dionüszosz-színház. A dráma őskori eredetű 

rítusokból, szertartásokból az ógörög irodalomban alakul ki, és a Kr. e. V. századra éri el 

virágkorát.  

„Köztudomású, hogy a görög dráma alapanyaga a mythos, melyet Hellásban 

mindenki ismert. Amikor az athéni polgár leült a Dionysos-színház sziklába vájt nézőterén, 

előre tudta, miről fog szólni az a darab, ami bemutatásra kerül, ismerte a fellépő hősöket, 

sőt a cselekmény végkifejletét is”( epa.oszk.hu ).  

A színház története: Az első színházak egészen az ókori görögökig nyúlnak vissza. 

Főként drámát és tragédiát játszottak, a szereplők mindig férfiak voltak, akik valamilyen 

állatbőrt húztak magukra legfőképpen kecskebőrt és állarcot viseltek.  



21 

 

A színházak három részből álltak, az orkhésztrából, theatronból és a szkénéből. A 

színészek az orkhésztrában léptek fel a színre, mely egy kör alakú, rendszerint egy hegy 

lábánál, domb oldalánál található tánchely volt. A szkéné volt a háttér, a theatron pedig a 

nézőtér maga. Az ülőhelyek eleinte fából ácsoltak voltak, majd sziklába vésett 

lépcsőzetesen kialakított ülőhelyeket fejlesztettek ki. A darabok a szabad ég alatt 

játszódtak, mivel az egész színház egy félkör alakú építmény volt, tető nélkül. Ezek az 

épületek még ma is ismertek, nagyon jó akusztikai hatással bírnak, illetve kialakításuknak 

köszönhetően mindenhonnan jól lehetett látni. Ezt a korszakot „régi színház” -nak is 

nevezzük, a görög és római korban volt jellemző. 

Az ókori görög színház három része (orkhésztra, theatron, szkéné) különböző 

korszakokban alakultak ki, és végleges formáját majd csak a hellenisztikus korban nyerte 

el.  

A színház felépítése:  

Orkhésztra : A görög archaikus korszakban alakult ki. Eredetileg kör alakú, lapos talajú 

tánchely volt, amelyet rendszerint egy domb oldalánál helyeztek el. Létrehozásának célja 

elsősorban az volt, hogy Dionüszosz tiszteletére táncokat illetve karénekeket adjanak elő. 

Az orkhésztra déli részénél építették fel az úgynevezett szkénothéket fából, amelyben 

szükséges felszerelések tárolták, és emellett előadások háttere is volt. Amikor a 

szkénothéké nem felelt már meg az előadások követelményeinek, akkor alakult ki a 

szkéné. 

Szkéné: Egy ideiglenes, fából készült raktárépület illetve, háttér volt, amelyet a 

szkénothéké elé építettek. Az i.e. 5. századtól már kőből készül emeletes előrenyúló 

szárnyakkal rendelkezik, amelyeket paraszkénionoknak neveztek. 

Proszkénion: A hellenisztikus korszakban alakult ki, földszintes oszlopos építmény a 

szkénothéké és a szkéné előtt. Ezen folyt a színjátszás és a mögötte álló főépület 

homlokzatán levő nagy nyílások, az úgynevezett thürómák segítségével. 

Theatron: A theatron nézőteret jelent. Kezdetben fából készült ácsolt ülőhelyek voltak, 

később kőlapokkal borított vagy sziklába vésett lépcsőzetes ülőhelyeket alakítottak ki. A 

theatron félkörnél nagyobb, patkó alakban van kialakítva az orkhésztra körül (v.ö.: 

enciklopedia.fazekas.hu, epa.oszk.hu). 

 

 

 

http://epa.oszk.hu/irodalomtortenet
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3. 2. A drámai műfaj kialakulása 

Az Archaikus-korban a homéroszi eposzok, a klasszikus-korban a líra, az i.e. V. 

században pedig a dráma lett a görög irodalomban a vezető műnem. A dráma kialakulása 

szertartásokhoz (első sorban vallási szertartások), elsősorban Dionüszosz ünnepeihez 

kapcsolódik.  Dionüszosz egyben volt a bor, a mámor és a szőlőművelés istene volt, egy 

évben több ünnepet is szenteltek neki.  I.e. 7-dik századtól erősödik Dionüszosz kultusza. 

Létrejön a Dithyrambus- folklór eredetű műfaj, egy Arión nevű költő népszerűsítette. A 

Dionüszosz ünnep lényege az volt, hogy felszabaduljon az ember. A dithyrambus egy 

olyan kardalfajta, amit Dionüszosz isten tiszteletére énekeltek. A Dionüszosz tiszteletére írt 

himnusz rapszodikus hangneme a bordalok szilajságával és jókedvű hangvételével 

keveredett. A dithyrambusok előadásának keretében alakult ki a drámai kórus. A kar 

énekéből kivált egy történetet elbeszélő karvezető, aki monológ formájában beszélt a 

dicsőített isten (Dionüszosz) nevében, szerepében. Így lesz a kar a drámai kórus, a 

karvezető pedig a színész előzménye. 

A görög tragédia kialakulása, virágzása és letűnése mindössze egyetlen évszázadon 

belül zajlott le. Az első lépés a dráma felé az volt, hogy a Dionüszoszt megszemélyesítő  

karvezető kivált a kórusból, az oltárhoz lépett és elmondott egy-egy részletet életéből, és 

erre a kar hódoló énekkel válaszolt. Később már változott a dráma tárgya, Dionüszosz 

helyét átvette a trójai, mükénei és a Thébai mondakör.   

   A görög színjáték kezdete: A görög színjáték, amit az európai színjátszás 

bölcsőjének tartunk, nem írott drámai művek előadásával vette kezdetét, hanem rituális 

cselekvésekből alakult ki. Igaz később a görögök színjátékformái is írásos formát öltöttek. 

A görög drámairodalom legnevesebb költői: Aiszkhülosz, Euripidész, Szophoklész és 

Arisztophanész. A híres tragikus triász, Aiszkhülosz, Szophoklész és Euripidész. A három 

szerzőtől összesen harminchárom dráma maradt fenn a mintegy ezer drámához mérten. 

Arisztotelész Poétikájából megtudhatjuk, a színház fejlődésének legfontosabb 

részleteit. Ebben a művében írja le a hármas egység elvét: hely, idő és cselekmény 

egysége, vagyis egy esemény egy szálon fut, egy időben és egy helyszínen. A középkori 

drámaműfajok nem épültek antik szabályokra, a lényeg az volt, hogy próbáltak mindent 

megmutatni a közönségnek. Különböző típusú drámák jelentek meg, mint például a 

liturgikus dráma, amelyek templomban játszódó jelentek voltak. Misztériumdrámák, ezek 

bibliai történeteket adtak elő dramatizált formában. Majd a mirákulum szentek életéről, 

csodatételeiről szól. A moralitás történetében az erények és bűnök viaskodtam az emberi 
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lélekért. Nem csak drámatípusok alakultak ki, de különféle színpadok is. Például a 

szimultán színpad: kb. 40-50 méternyire elnyúló 6-8 méter széles emelvény volt; egymás 

alatt és fölött helyezték el a színhelyeket. Másfajta megoldásokat tett lehetővé a 

processziós színpad. Az egyes jelenetek színpadai egy utca hosszában álltak, és a közönség 

vándorolt az egyik színpadtól a másikig. Kocsis színpad: a közönség egy helyen állt, a 

különböző helyszínek pedig hatalmas kocsikra szerelve gördültek el előtte. Az események 

színhelye, amit a közönség lát egy tér. A konfliktusok szócsatákban valósulnak meg, mert 

a valóságos tettek a színpadon kívül zajlanak le, tehát a görög színpadon semmi sem 

történik a néző szeme láttára, az események csak elmeséli vagy a kar, vagy egy hírnök 

vagy az őr. Egy tragédia csupán néhány órát ölel fel, nem szól huzamosabb időről. A görög 

drámától elválaszthatatlan a kar jelenléte, ugyanis minden drámában jelen van, mely 

énekkel, esetleg tánccal magyarázta a cselekményt a nézőknek.  A kardalok választják el 

egymástól a jeleneteket, de ez fordítva is lehet, például az Antigonéban egyes kardalok 

nem csak elválasztják, hanem össze is kapcsolják az egymás után következő párbeszédes 

jeleneteket, például:  

„De megjött végre a Győzelem istennője, 

A harcszekerekben gazdag Thébaiba Niké, 

Most már itt az idő 

A harcok után hosszú feledésre, 

S hogy az istenek szentélyeihez 

Éjjeli táncban menjünk mind s Thébaiban a hangos 

Dionüszosz legyen úrrá. 

Hanem itt jön már az új király, 

Kreón, Menoikeusz fia, 

Új isteni szándék tette királlyá. 

Jön már, de mit forgat agyában, 

Hogy a véneknek ezt a tanácsát 

Összehivatta magához, 

Elküldve a hírnököt értünk?” 

(Antigoné, mek.oszk.hu) 
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3. 3. A színjáték kialakulása 

 A színjáték kialakulásának folyamata: 

1. Arion i.e. VII.sz. körül görög költő. Szavaló- és énekkórusokat szervezett, amelyek 

a Dionüszosz-mítoszokból adtak elő részleteket. A hagyomány neki tulajdonítja az 

első szatírkórusok konstruálását és betanítását is, amelyből később a dráma első 

alakjai formálódtak. 50 tagú szatüroszokból (félig ember, félig állat=torzszülöttek) 

álló kart (+karvezetőt) léptetett fel a színházban. Kialakult a dialógus. 

2. Theszpisz i.e. VI.sz. körül görög drámaíró. Az ókori hagyomány szerint ő léptette 

fel a karral szemben az első színészt, aki a prológust és a karénekek közben a nem 

énekelt, verses szöveget mondta=epeiszodion (talán magyarázatul a nem mindig 

könnyen érthető karéneknek), s ezzel az első lépést tette meg a tragédia 

kialakításához. A kórus emberekből, karvezetőből és 1 színészből állt. Ilyen 

alkotásokkal talán már a század hatvanas éveiben fellépett. A neve alatt ránk 

maradt drámacímek és néhány szavas töredékek későbbi hamisítványok. 

3. Aiszkhülosz tragédiaköltő. I.e. V.sz. Kar, karvezető és 2 színész. Aiszkhülosz 

bevezette a második személyt a tragédiába, ezáltal a párbeszéd lett a tragédia 

legfőbb eleme. E műfajban Aiszkhülosz átütő sikert ért el: i.e. 484-ben. Nagy 

gondot fordított az előadások külsőségeire is: a jelzésszerű díszleteket kissé 

kibővítette, a színészek jelmezeit színesebbé tette, illetve számos ponton alkalmazta 

a korabeli színpadi gépezeteket is. 

4. Szophoklész drámaíró, tragédiaköltő. I.e. V.sz. Kar, karvezető és 3 színész. A 

színpadi előadásokban újítónak számított. Arisztotelész írta róla, hogy: „Három 

színészt és díszleteket Szophoklész alkalmazott először”. Életrajzából pedig 

megtudhatjuk, hogy ő növelte a kórus tagjainak számát 12-ről 15-re. Legfontosabb 

újításának, a három szereplő szerepeltetésének nagy előnye volt, hogy a 

cselekmény mozgalmasabbá vált. Ezt az újítást Aiszkhülosz is átvette „Oreszteia” 

című darabjában.  

A drámának a görögöknél kialakult két fő műfaja a tragédia és a komédia. 

A görög tragédia meghatározása Arisztotelész Poétikája szerint: ,,A tragédia tehát 

komoly, befejezett és meghatározott terjedelmű cselekmény utánzása.'' 

Fontos, hogy a hősöknek olyan személyeknek kell lenniük, akik meghaladják a 

köznapi mértéket, ezzel bukásuk kiválthatja a katartzist. 

A görög tragédia részei (Arisztotelész nyomán) 
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1. prológosz – a kar első bevonulását megelőző rész 

2. khorikon – kardal 

3. epeiszodion – két teljes kardal közötti rész (a szereplők beszélgetnek) 

4. exodosz – ami után már nincs teljes kardal (kivonulás) 

A dráma szerkezete 

1. expozíció: A szereplők, a helyszín, az időpont bemutatása; az alapvető konfliktus 

érzékeltetése. 

2. bonyodalom: Teljes egészében feltárul a szereplők közötti konfliktusrendszer, a 

szereplők egymáshoz való viszonya, a képviselt eszmék és elvek mibenléte. 

3. tetőpont: A konfliktus legteljesebb mértékben kibontakozik. 

4. krízis vagy válság: Végérvényessé válik, hogy a tragikus összeütközés 

elkerülhetetlen; a szereplők ragaszkodnak az általuk képviselt erkölcsi, világnézeti 

stb. elvekhez. 

5. retardáció vagy késleltetés: Váratlan lehetőség nyílik a konfliktus megoldására. 

6. katasztrófa vagy megoldás: A konfliktus negatív irányba való eldöntése. 

A görög színházi előadás: A görög színház hatalmas, félkör alakú amfiteárum. A 

tánctér két részre van osztva a kórus számára. Feljebb a színpad található, itt helyezkednek 

el a színészek, akik ketten, vagy hárman voltak. A színészek, akik kizárólag férfiak voltak, 

még ha női szerepet játszottak is, állarcot viseltek. A színpad előtt oszlopsor van, mögötte 

pedig díszes épület emelkedik. Szabályok határozták meg, hogy milyen történeteket lehet 

színpadra vinni, például erőszakos cselekményt nem volt szabad. Fontos volt a hármas 

egység betartása.  

A színházi előadás sorrendileg szigorúan felépített szerkezeti egységekből állt össze: 

1   Prologosz: A főhős bevezető monológja, vagy két színész dialógusa - ezzel veszi 

kezdetét az előadás. 

2.   Parodosz: A kar bevonulása az első kardal kíséretében. Ezt követően sztaszimonok és 

epeiszodionok váltogatják egymást. 

3.   Epeiszodion: Két teljes kardal közt elhangzó párbeszédes rész. 

4.   Sztaszimon: Álló-dal, minden kardal, melyet a kar a bevonulás és a kivonulás között 

énekel. 

5.   Exodosz: Az utolsó sztaszimont követő dialógikus rész. 

6.   Exodikon: A kar kivonulás közben énekelt dala. 

7.   Kommosz: A szereplőknek a karral folytatott lírai dialógusa kivonulás közben. 
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A drámai versenyek: 

Athénban már a Kr. e. V. századtól minden év tavaszán drámai versenyeket 

rendeztek. Ezeken általában három tragédia- és öt komédiaköltő mérte össze tehetségét. A 

tragédiaköltők három tragédiával s egy közbeékelt szatírjátékkal nevezhettek be a 

versenyre, míg a komédiaszerzőknek csak egy darabját adták elő. A drámai versenyek 

győztesei állami tisztségeket és magas anyagi juttatásokat is kaphattak jutalomként.  

A görög dráma fénykora: 

A görög drámairodalom fő képviselői az úgynevezett „tragikus triász” tagjai: 

Aiszkhülosz, Euripidész és Szophoklész.  

  Aiszkhüloszt nevezik a görög tragédia atyjának, mert két színészt léptet a 

színpadra. I.e. 52-46 között élt. Közel 90 művéről tudunk, de ma csak 7 ismert. Van köztük 

egy trilógia is, ( az egyetlen fent maradt trilógia). Aiszkhülosz 13 versenyen nyert, első 

győzelmét 484-ben aratta. Aiszkhülosz írásainak középpontjában a morális és vallási 

értékek állnak. Drámái többnyire jóval pozitívabban érnek véget, mint Szophoklésznél és 

Euripidésznél. Ennek jó példája az Oreszteia-trilógia, melynek első és második darabja 

ugyan tragikus véggel zárul, ám a harmadik rész feloldja a tragédiát. Tragédiái: 

Oltalomkereső Perzsák, Leláncolt Prométheusz, Oreszteia (egyetlen görög trilógia, amely 

fennmaradt): Agamemnón, Áldozatvivők, Eumeniszek Heten Théba ellen. 

A triász másik tagja Euripidész, aki i.e. 480-406 között élt. Már életében is viták 

övezték körül, akadtak lelkes rajongói és olyanok is, akik kigúnyolták. Ókori források 

szerint maga Szophoklész is nagyra becsülte. Euripidész mindent átalakított, az elődei által 

feldolgozott tárgyakat újra feldolgozta. Az isteneket és hősöket „lehúzta” a földre, és 

olyannak jellemezte az embert, amilyen. Tragédiái: Alkésztisz, Medeia, Heraklidák, 

Hippolütosz, Andromakhé, Hekabé, Az esdeklők (vagy Oltalomkeresők), Az őrjöngő 

Héraklész, Ión, Trójai nők, Elektra, Heléna, Iphigenia a tauruszok között, Phoinikiai 

(föníciai) nők, Oresztész, Iphigenia Auliszban, Bacchánsnők, Küklópsz. 

Szintén a híres triász alakja Szophoklész, aki i.e. 496-406 között élt, görög 

drámaíró és tragédiaköltő. Több mint 90 évet élt. A görög irodalomban az istenek 

kedvence. Szophoklészt mindig rendezett képen ábrázolják. Élete egybeesik az Athéni 

kultúra fénykorával. Olyannak ábrázolja az embert, amilyennek lennie kell. Tragédiái: 

Philoktétész, Trakhiszi nők, Elektra, Oidipusz király, Antigone, Aiász, Oidipusz 

Kolonoszban. 
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Arisztophanész i.e. 450-385 görög költő. Az antik komédiaköltészet legnagyobb 

alakja. Legkorábbi ránk maradt műve az „Akharnész”. Leghíresebb komédiája a 

„Lüszisztraté”, amelyben a nők, Spártaiak és athéniak egyaránt addig nem engedik 

magukhoz férjeiket, amíg azok békét nem kötnek egymással.  Legnagyobb ókori sikerét a 

„Batrakhoi” (Békák) című darabbal aratta. Fennmaradt művei: Lovagok, Felhők, 

Darázsok, Béke, Az akharnabéliek, Madarak, Békák, Lüszisztraté, Nők ünnepe, Nőuralom, 

Plutos (v.ö.: vajkai.eoldal.hu, Staud, 1986 ). 
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IV. Szophoklész helye, szerepe, jelentősége az európai művészetekben 

4. 1. Szophoklész élete 

„Szophoklész athéni származású férfi volt, Szophillosz fia. Apja nem ács vagy 

fémműves, ahogyan Arisztoxenosz mondja, sem pedig kardkovács, mint Isztratosz állítja, 

hanem bizonyára fémműves- vagy ács rabszolgák dolgozhattak a műhelyében. 

Valószínűtlen ugyanis, hogy annyira megtisztelték volna egy mesterember gyermekét, 

hogy Periklésszel és Thükhüdiaidésszel, a város első embereivel együtt válasszák meg 

hadvezérnek; de nem hagyták volna gúnyos megjegyzés nélkül ezt a tényt a komédiaírók 

sem, akik Themisztoklészt sem kímélték… Athéni származású volt, Kolónosz községben 

született, életével és költészetével is kimagasló; szépen és jólétben nevelték s iskoláztatták, 

később pedig állami és követi tisztségekre is méltónak bizonyult” (v.ö.: Falus, 1980) - így 

kezdődik Szophoklész életrajza, mely egy ismeretlen hellenisztikus kori szerzőtől 

származik. 

Szophoklész a görög tragédia irodalom kiemelkedő alakja. Kr.e. 496 - Kr.e. 406-ig 

élt. Kolónoszban született. Jómódú gazdag arisztokrata családból származott. Egész 

életében rendkívül sikeres és népszerű költő volt, Falus Róbert ezt írja róla: „Aligha 

születhetett volna ennél dicsőbb korban, s aligha találhatott volna jobb mesterekre” ( Falus, 

1980).   

A görög „klasszikus triász” második tagja a sors kegyeltje volt, vagy - ahogy Szerb 

Antal mondja - az istenek és emberek kedvence. Azért gondolták úgy, hogy az istenek 

kegyében van, mert majdnem száz esztendőt élt, jómódban és ráadásul költői ihlete az idő 

múlásával egyre gazdagodott. S nem csak az istenek, de az emberek is szerették költészeté 

és egyéniségét egyaránt. Tizennyolcszor lett első a drámaversenyeken, és második díjnál 

rosszabbat soha nem kapott.   

  Szophoklész szép termetű fiatalember volt. Képességeit korán megmutatta, a görög 

nevelés akkoriban két fontosnak tartott ágában: a gimnasztikában és a költészetben is. Mi a 

költői sikereire emlékszünk jobban vissza, amely élete végéig elkísérte őt. Szophoklész 

különbözött az akkori költőktől, mégpedig azért, mert például Aiszkhülosz és Euripidész is 

(a triász másik két tagja), már jóval idősebbek voltak, mikor első sikereiket aratták, 

Szophoklész, pedig még alig volt huszonnyolc éves, amikor Triptolemosz című darabjával 

részt vehetett egy drámai versenyen, amellyel meg is nyerte az első helyezést. Hamarosan 

Athént legnépszerűbb férfiai közé tartozott. Nemcsak tehetsége vonzotta kortársait, hanem 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Perikl%C3%A9sz
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Th%C3%BCkh%C3%BCdiaid%C3%A9sz&action=edit&redlink=1
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kedvessége és modora is. Ifjúként Kimón híve volt, később Periklész tisztelője és barátja 

lett. Költői sikerinek köszönhette, hogy i.e. 443-ban a déloszi szövetség kincstárnokává, az 

Antigoné bemutatását követően pedig a hadvezéri testület tagjává választották, és a 

későbbi években is többször iktatták vezető tisztségekbe. Szophoklész majdnem végigélte 

az egész i.e. V. századot. Talán saját szemével látta az athéni demokrácia ragyogó salamisi 

győzelmét. Szemtanúja volt a periklési Athén páratlanul gyors felemelkedésének, azután 

meg kellett látnia a peloponésosi háborút, az athéni demokrácia válságának kiéleződését. 

Attól azonban megőrizte a sors, hogy szeretett szülővárosának, Athénnek végső bukását is 

megérje. Ismerte kora politikai és szellemi vezéreit, volt alkalma összemérni tudását 

mesterével, Aischylossal, és fiatalabb kortársával, Euripidéssel. Hatalmas életművet 

hagyott hátra, viszont életének későbbi évtizedeiről kevés adat maradt fenn. Volt Nikiasz 

hadvezértársa, majd az i.e. 411-es államcsíny után az oligarchákat támogatta, azért mert a 

válságos helyzetben ezt a megoldást tartotta a legjobbnak. Már kilencven esztendős volt, 

amikor megírta hattyúdalát, az Oidipusz Kolónoszban című drámát. Életét magánéleti 

problémák árnyékolták, az egyik fia, aki már hatvan év körüli volt, haragudott rá, s meg 

akarta örökölni apja vagyonát, ezért beszámíthatatlannak akarta nyilvánítani őt, mert már 

öreg volt, de nem sikerült terve, így fiát megbüntették. Ismeretlen szerzőtől származó 

életrajza így ír: 

  „Sokan említik azt a pörét, amely egyik fiával, Iophónal szemben támadt. 

Iophón Nikosztratétól született, Arisztón pedig a sziküóni Theórisztól, és Szophoklész ez 

utóbbinak ugyancsak Szophoklész nevű fiát szerette jobban. Egy színmű szerint Iophón 

ezért megharagudott apjára, és a rokonaikból alakult bíróság előtt aggkori 

gyöngeelméjűséggel vádolta; azok viszont Iophónt marasztalták el. Szatürosz szerint ezt 

mondotta: Ha Szophoklész vagyok, nem vagyok gyöngeelméjű, ha meg gyöngeelméjű 

vagyok, akkor nem vagyok Szophoklész; és akkor felolvasott egy részt az Oidipuszból” ( 

Falus, 1980).  

I.e. 406 őszén halt meg kedves városában, Athénban. Holttestét szülőfalujába 

Kolónoszba akarták vinni, de akkoriban mikor Szophoklész meghalt, Athént a spártai sereg 

szorongatta. Egy monda szerint Dionüszosz éji álom képében megjelent Lüszandrosz előtt 

(a spártai hadvezér), és megparancsolta neki, hogy engedjen utat a nagy költő hamvainak. 

Másodszori parancsára ez meg is történt, és a költőt családja közös sírboltjában, a város 

falaitól két kilométerre helyezték örök nyugalomra. Sírja feliratát Iophón nevű fia költötte, 

és egy lantos szirén domborműves alakja díszítette.  



30 

 

Az a tisztelet, amely egész életében övezte Szophoklészt, halála után csak 

fokozódott. Az Aszklépiosz-kultusszal való kapcsolata emlékére hérosszá avatták, és az 

istenséggel közös szentélyében minden évben áldozatot mutattak be szellemének (v.ö.: 

Falus, 1980.epa.oszk.hu, enciklopedia.fazekas.hu).   

 

4.2 Szophoklész munkássága 

Szophoklész költői sikerekben már meglehetősen fiatalon részesült. Alig múlt 

huszonnyolc éves, mikor bemutatta első darabját, a Triptolemosz című darabját egy drámai 

versenyen. Első bemutatott művével meg is nyerte a versenyt. A nézőket valószínűleg 

Szophoklész formai újszerűsége mellett az ragadta meg, hogy a fiatal költő mitológiai 

témán keresztül, bátran, lendületesen ábrázolta a kor problémáit. Első bemutatott műve 

óriási népszerűségnek örvendett, s ez a későbbiekben is így maradt, hiszen a költő sikeri 

egyre felfelé ívelőek voltak egész életében rendkívül népszerű és megbecsült személyiség 

volt (v.ö. : Falus, 1980).  

  Gazdag családból származott, magas állami tisztségeket töltött be, s már tizenhat 

évesen a szalamiszi győzelmet ünneplő karban szerepelt. A görög „klasszikus triász” 

második tagja, a sors kegyeltje volt. Ahogy Szerb Antal mondja: az istenek és emberek 

kedvence. Az isteneké azért, mert jómódban és egészségben közel száz évig élt, s költői 

ihlete az idő múlásával nemhogy apadt volna, de öregkoráig újabb és újabb forrásokkal 

gazdagodott. Az embereké pedig azért, mert nem csak költői tehetségéért rajongtak érte, de 

természetét is kedvelték. Szophoklész nevéhez több dramaturgiai újítás is fűződik. Három 

színészt, és díszleteket ő alkalmazott először, a kórus tagjait tizenkettőről tizenötre emelte. 

Hosszú életet élt, s ez alatt mintegy 120 darabot írt, melyek közül sok előkerült, kisebb-

nagyobb töredékeket leszámítva, teljes terjedelmében, mindössze hét maradt ránk: Aiasz, 

Trachiszi nők, Antigoné, Oidipusz király, Élektra, Philoktétész, Oidipusz Kolonoszban, 

Nyomkeresők. Hét tragédiája közül 3-3 a trójai és a Thébai mondakörből meríti témáját, 

egy pedig Héraklészról szól. Antigoné című tragédiája a thébai mondakörhöz tartozik. A 

korabeli néző ismerte a mítoszt, a mai olvasónak viszont, hogy megértse a tragédiát, az 

előzményekre való célzásokat, mindenekelőtt a Labdakidák végzet sújtotta családjának 

szomorú történetével, kell megismerkednie. Szophoklész átvette Euripidész újítását, a 

„deus ex machina” (isteni közbeavatkozás) megoldást. Drámáinak szerkezete is egyre 

zártabbá vált: a korábbinak tűnők mintha két részből állnának. Stílusa fejlődéséről ókori 

források szerint maga Szophoklész nyilatkozott: első korszakában az aiszkhüloszi pompa 
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uralkodott, aztán már a saját maga által teremtett mesterkéltség és pontoskodás, végül 

eljutott oda, hogy a stílus a lelki magatartásokat juttassa kifejezésre. Fennmaradt egy 

kijelentése emberábrázolásairól: eszerint ő olyannak ábrázolja az embereket, amilyeneknek 

lenniük kell, Euripidész pedig olyannak, amilyenek valójában.  

  A hellenisztikus kor alexandriai könyvtára százharminc Szophoklésznek 

tulajdonított művet őrzött, de ezek közül néhány valószínűleg nem az ő alkotása. 

Szophoklész élete során több győzelmet aratott versenyeken, mint bármely más drámaíró. 

Összesen huszonnégy alkalommal győzött, és soha nem került harmadik helyre. Művei 

keletkezésének pontos időpontját nem tudjuk, csak megközelítőleg tudjuk meghatározni. 

Nyelvi és szerkezeti ismérvek alapján a legrégebbinek az Aiasz című tragédia látszik, 

amelyet körülbelül az i.e. 45-es években írhatott.    

  Természete parancsának, s az isteni törvényeknek engedelmeskedik Antigoné, 

amikor a zsarnok Kreón parancsaival szembeszáll, az ő nevét viselő tragédiában. Az 

Antigoné i.e. 442 környékén íródott.  

  A Trakhiszi nők című mű bemutatásának időpontját nem ismerjük. Egyesek az 

Oidipusz király elé sorolják, amit i.e. 420-as évek elején mutatott be Szophoklész. 

Oidipusz tragédiája az emberi boldogság csúcsáról dönti le a hőst az alvilágba.   

  I.e. 410-es évek közepén került bemutatásra az Élektra című dráma, melyben az 

igazságért harcoló hősök konfliktusát láthatjuk.    

  Az i. e. 409-ben bemutatott Philoktétész dráma a főhős testi-lelki megpróbáltatásain 

keresztül forró részvétet ébreszt az olvasóban.     

  Az Oidipusz Kolónoszban-t már csak a költő halála után, i.e. 401-ben mutatták be, 

Szophoklész unokájának a vezetésével.    

  Szophoklész munkásságának nagy részében elkomoruló arcokkal találkozhatunk a 

tragikus művekben, de nem csak megrázó tragédiák születtek a költőtől, hanem vicces, 

kacagtató, gúnyos színpadi játékok írásához is hatalmas tehetsége volt. Ilyen például a 

Nyomszimatolók, amely bár nem mérhető drámáihoz, de szórakoztató mű.   

  Szophoklész majdnem egy negyedszázaddal élte túl a költő Periklészt, majd 

idősebb korában Athén történeti megpróbáltatásai érződnek öregkori tragédiáinak 

világképében. Művelődéstörténeti értelemben a Periklészi–korhoz kötődik. Ennek a kornak 

fényeit, árnyait, harmóniavágyát és önismereti szigorát, a sorssal küzdő ember fájó féltését 

őrzi Szophoklész hagyatéka (v.ö. : Falus, 1980. enciklopedia.fazekas.hu). 
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4.3 Szophoklész  jelentősége 

Szophoklész nem hiába volt az istenek és az emberek kedvence, mert nem csak 

korában néztek fel rá és örvendett nagy népszerűségnek, hanem az utókor is igencsak 

tiszteli a költőt, és számos könyv, tanulmány született róla, az Európai irodalomra is nagy 

hatással volt, sőt még a magyar irodalomra is, de mielőtt ide jutnánk, nézzük meg, hogy 

már saját korában milyen jelentős is volt az ő költészete.    

  Szophoklész ár az első dráma versenyen, amin részt vett, győzelmet aratott. Ez nem 

csoda, hiszen számos újítást vezetett be, és hősei is mások voltak az addigi költők 

szereplőitől. Tragikus hősei azáltal tragikusak, hogy kiszakadnak az élő közösségből és 

pusztító magányba hullnak, ezért ő a magány nagy költője. Ez az érzés legtisztábban az 

Oidipusz király művében van jelen. Oidipusz lánya, Antigoné, a Szophoklészi nő-ideál: 

kemény, kevéssé nőies. ,, nem együtt gyűlölni, együtt szeretni születtem” - mondja ki hőse 

a Szophoklészi humánum örök jelszavát. Öregkori darabja, az Oidipusz Kolonosban, a 

király a halálára készül. Szerinte legjobb meg nem születni, de ha már megszülettünk, 

minél előbb meghalni (v.ö.: Falus, 1980). 

 Szophoklész érte el a görög tragédiaköltészet fejlődésének tetőpontját. Ő 

alkalmazott először három színészt a görög színpadon, ő vezette be a díszletezést, és a 

kórus tagjainak a számát tizenkettőről tizenötre emelte. Arisztotelész Szophoklész 

tragédiáit tartja a műfaj mintaképének. 

 Falus Róbert így ír Szophoklész sikereiről: „Formai újszerűsége mellett főként az 

ragadta meg a nézők figyelmét, hogy az ifjú költő – a mitológiai témán keresztül – bátran, 

és lendületesen ábrázolta a kor aktuális politikai problémáit, és hősében Athénnak, a 

tengeri szövetség fejének kulturális küldetését dicsőítette”(Falus, 1980: 198). 

 Szophoklész útja sikerről-sikerre vezetett. Amellett az újításai mellett, hogy a 

színészek számát felemelte kettőről háromra, ő alkalmazott először díszletet, és megemelte 

a kórus számát, az ő nevéhez fűződik a trilógia önálló darabokra való feloldása. 

Ábrázolásmódja: – sűrítés – az ellentétek pillanatok alatt csapnak össze – a konfliktusok 

nem oldódnak fel – a tragédia végén valakinek el kell buknia.  A mű sajátosságai: hármas 

egység: Egy színhely van – más színhelyekről csak mesélnek, a mű egy nap alatt játszódik 

le, a múltra a párbeszédekben utalnak, és egy eseményről szól. A cselekmény egy szálon 

fut. A kardal is fontos a műben, kettős szerepe van: elválaszt és összeköt. A sorsnak is 

nagyon fontos szerepe van: az emberi sorsot az istenek szabják ki, és a sors meghatározza 

az emberi életet (v.ö.: Falus,1980, enciklopedia.fazekas.hu). 
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Költői sikereinek köszönhetően i. e. 443. és i. e. 442 között a déloszi szövetség 

kincstárnokainak egyike volt, az Antigoné bemutatását követően pedig a hadvezéri testület 

tagjává választották. Periklész is nagyra becsülte. I. e. 441–440-ben, a szamoszi háborúban 

Periklész mellé sztratégoszul választották, ez azonban inkább akkorra már kiemelkedő 

népszerűsége, mintsem tényleges hadvezéri képességei miatt történt. Az i. e. 411-es 

arisztokrata államcsíny idején, az oligarchákat támogatta, így Nikiasz hadvezér társának 

választották. Tehát ebből azt láthatjuk, hogy Szophoklészt jó természete és főként kiváló 

tehetsége az élet színterén is kimagasló rangokra emelte. S az a tisztelet, amely életében őt 

illette, halála után csak egyre fokozódott, és kihatással volt az utókorra (v.ö:  Falus,1980, 

literatura.hu). 

  Szophoklész már az ókorban iskolai szerző lett, talán ennek köszönhetjük a ránk 

maradt darabok kiválasztását és fennmaradását is. Rómában nagyon közkedvelt, Seneca 

Oidipuszára nyilvánvaló hatással volt, Julius Caesarról is tudjuk, hogy fiatalkorában írt egy 

Oedipust. A bizánciak leginkább az Aiaszt, az Oidipusz királyt és az Élektrát kedvelték. 

Nyugaton a középkorral a görög írók olvasásának hagyománya megszakadt, s csak a 

reneszánsszal éledt fel újra. A Melanchthon-iskola számára Szophoklész darabjai 

elsősorban erkölcsi tanulságul szolgáltak. A legtöbbre az Oidipusz királyt tartották e 

korban, olyannyira, hogy az Andrea Palladio által épített vicenzai színházat e darab egy 

olasz nyelvű átiratának előadásával nyitották meg. Hatása a későbbi századokban sem 

csökkent: elsősorban a francia klasszicizmusra hatott, Pierre Corneille, Voltaire, Prosper 

Jolyot de Crébillon egyaránt készítettek darabot az ő munkái nyomán. Voltaire a maga 

Orestéjét Crébillon munkája ellen írta, érdekes viszont, hogy az anyagyilkosság motívumát 

mindketten enyhíteni igyekeztek: az ő változatukban Oresztész csupán Aigiszthosszal akar 

végezni, ám a szerelmes Klütaimnésztra közbeveti magát, így a döfés őt éri. A korból 

említésre méltó még John Dryden angol költő Oedipusa, amelyet Henry Purcell zenésített 

meg 1690-ben (v.ö:  Falus,1980, literatura.hu, enciklopedia.fazekas.hu). 

  A német felvilágosodásban Gotthold Ephraim Lessing monográfiát készített róla, 

később Johann Gottfried Herder, majd Johann Georg Hamann a korukban jóval népszerűbb 

Euripidész elé helyezték. Friedrich Schiller lelkesedett a Trakhiszi nőkért: a női lélek 

mélységének egyedülálló ábrázolását látta benne. Kiemelendő Friedrich Hölderlin 

Antigoné- és Oidipusz fordítása. Hölderlin Antigonéja lett az alapja Carl Orff 1949-ben 

komponált Antigoné-operájának. A századfordulótól kezdve új módon közelítették meg 
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Szophoklész darabjait: Hugo von Hofmannsthal Élektrájában, amelyet Richard Strauss 

zenésített meg, ismét a szerelem került előtérbe (v.ö: Falus,1980). 

 Szophoklész a magyarországi irodalomra is hatással volt. Bornemisza Péter volt az 

első, aki a 16-dik században átdolgozta az Élektrát. Szophoklész magyar fordítása a 19. 

században indult meg. 1839-ben jelent meg az Oidipusz király Guzmics Izidor 

fordításában. Ezt már gyűjteményes kiadások követték először 1847-ben Szűcs Dániel, 

1858-ban Finkei József fordításában. Az új szakaszt a fordítások történetében Csiky 

Gergely munkája nyitotta meg 1880-ban. Az ő munkája a darabokat már színpadi 

előadásra is alkalmassá tette. Babits Mihály két Oidipusz-fordítása a magyar műfordítás-

irodalom remekei közé tartozik. A második világháború utáni időszak kiemelkedő 

Szophoklész-tolmácsolói Kerényi Grácia, Devecseri Gábor és Meller Péter voltak (v.ö:  

Falus,1980, www.literatura.hu, enciklopedia.fazekas.hu ).  
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V. Az emberi magatartásformák és viselkedésmódok Szophoklész 

drámáiban 

5. 1. Oidipus király 

„Sorsdráma. Szörnyű, barbár mese. Véres és szexuális talányok. Elnyomott 

emlékek és gyermekkori borzalmak felkeverése. Hirtelen, képtelen, előretudott, s mégis 

elháríthatatlan katasztrófa. Babona, vallás és matematika különös fonadékú szövete. A sors 

irracionális gyökereinek ízét érezzük. Micsoda ellentét, forma és tartalom közt! Ilyen vad, 

ős, nyers, babonás mélyeket éppen az emberi tudat és kultúra leglucidusabb művészete tár 

föl: annál megrendítőbb! A Sophoklés művészete” (Babits, 1942: IV.). 

Az Oidipus király előadásának pontos idejét nem ismerjük, körülbelül a 42-as évek 

elejére esett. Sajátos felépítése van, nem előrehalad, nem a hősök cselekvése viszi előre a 

tragédiát, hanem a múlt felderítésén keresztül jut el a szereplők utolsó lépéséig.  

Szophoklész az igaz ügyért élni és halni tudó emberért emelt szót, a végzetben pedig olyan 

lebírhatatlan erőt látott, amely arra az emberre is lesújt, aki tudtán kívül követett el bűnt.   

  A görög költők legkedveltebb témái közé tartoztak a thébai mondakör eseményei, 

ezért, hogy meg tudjuk érteni az Oidipus király megértését is könnyíti, ha ismerjük a 

történetet:  

 Théba városában élt Labdakosz király, akinek a fia volt Laiosz. Laiosz sokáig 

gyermektelen házasságban élt Iokastéval, és elment Apollón delphoi-i jóshelyéhez, hogy 

megtudja, hogy hogyan határozott a sors, lesz-e gyermeke. Erre az volt a válasz, hogy lesz 

egy fiúgyermeke, de meg van írva, hogy saját fia kezétől kell elvesznie. A király 

megrémült, s amikor felesége valóban egy fiúgyermeknek adott életet, a Thébaitól délre 

eső Kithairón-hegység erdejébe tétette ki a gyermeket. Vas tűvel szúrta át, és kötözte össze 

bokáját, hogy ha esetleg nem pusztulna el, akkor senki ne vegye magához, aki rátalál. Ezért 

lett a gyermek neve Oidipus, ami dagadtlábút jelent. A király egyik hűséges szolgáját bízta 

meg, aki egy pásztor volt, hogy vigye el a gyermeket, de a hegységben megesett rajta a 

szíve, és mikor találkozott egy pásztortársával, annak adta át a gyermeket. Ez pedig a 

Korinthosban uralkodó Polybos király szolgája volt, aki elvitte a királynak a gyereket, mert 

neki és feleségének, Meropénak nem volt saját gyermeke. Ők örökbe fogadták, és 

sajátjukként nevelték. Ahogy teltek az évek Oidipus férfivá érett, és semmit sem tudott 

arról, hogy azok, akiket szüleinek hisz, valójában nem azok. Egy ünnepségen egy részeg 

ember azzal sértegette, hogy ő valójában egy cserélt gyermek, s Oidipus, hogy kiderítse a 
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valóságot, elhatározta, hogy a delphoi-i Apollóntól kérdezi meg, hogy mi az igazság. 

Apollón, nem adott neki egyenes választ, de azt elmondta neki, hogy az lesz a sorsa, hogy 

saját kezével vet véget apja életének, és vérfertőzéssel fogja bemocskolni anyja ágyát. 

Oidipus megijedt, s küzdeni akart végzete ellen, ezért elhatározta, hogy soha nem tér haza, 

nehogy beteljesüljön ez a szörnyűség, ezért másfelé vette az útját. Ugyanebben az időben 

indult el Thébából Laios, aki szintén jóslatért ment a delphoi-i Apollónhoz, csupán négy 

szolga kísérte útján. Egy keresztútnál ütköztek Oidipusba, és egyikük le akarta taszítani az 

útról, dulakodás következett, s Oidipus négyüket megölte, csupán egy szolga maradt 

életben, az, aki csecsemőkorában megmentette. Ezzel Oidipus meg is kezdte tragikus sors 

beteljesítését, mert megölte Laiost, apját, bár ő erről még mit sem tudott. Az életben 

maradt pásztor azzal a hírrel rohant vissza Thébába, hogy rablók támadták meg őket, akik 

többen voltak. Hogy valójában miért is mondta ezt, azt nem tudni, talán szégyellte, hogy 

egyetlen férfi bánt el öt emberrel. A thébaiak lázasan kutatták Laios gyilkosát, de nem 

akadtak rá. Nem kellett sok idő, s újabb csapás vonta el a figyelmüket Laios haláláról. Héra 

istennő egy pusztító szörnyet küldött rájuk, egy leányarcú, szárnyas, oroszlán testű 

Sphinxet. A Théba melletti dombon ült a szörny, és egy rejtvényt adott fel az embereknek: 

„Van egy kétlábú, háromlábú, négylábú élőlény, s akkor a leggyöngébb amikor a legtöbb 

lába van. Melyik az?” Sokan próbálták megoldani a rejtélyt, de senkinek sem sikerült, és 

aki nem tudta a megfejtést, annak az életével kellett fizetnie. A Thébaiak nagyon el voltak 

keseredve, még a jós Teiresias sem tudott segíteni. E tájban érkezett Oidipus a város 

közelébe, és megfejtette a rejtvényt. A megoldás az ember volt, ugyanis felnőtt korában 

két, öreg korában három lába van, mert bottal jár, kisgyermekként, pedig négy, mert 

négykézláb jár. A Sphinx levetette magát a szikláról és szörnyethalt. A Thébaiak 

megörültek, Oidipusnak kínálták a trónt, s ezzel a királynő, Iokasté kezét. Ezzel 

beteljesedik a csapás második része, mert Oidipus elveszi saját anyját, s a házasságból 

születik két fiú, és két lány gyermek. Eteoklés és Polyneikés, a fiúk és Antigoné és Isméné, 

ők a lányok.  

Oidipus jó király volt. Egész népe szerette, tisztelte, bármilyen baj adódott, hozzá 

fordultak a polgárok minden bajukban. A béke és boldogság zavartalan volt Thébában. Egy 

ideig… Ugyanis ezt az idilli, nyugodt, békés képet megtöri egy újabb csapás. Pusztító vész 

tör a városra, a növények sarjadnak, az állatok tizedeire fogyatkoznak, haldokló anyák 

halott magzatokat hoznak világra. A város papja Oidipushoz fordul tanácsért, valójában 

ezzel kezdődik Szophoklész drámája. 
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„ A város, amint magad is látod, nagyon 

megingott, és nem tudja fölemelni már 

fejét a véres zavarok poklaiból, 

pusztulva földje gyümölcsös bimbóiban, 

pusztulva a legelő gulyákban s a nők 

meddő szüléseiben; rajt ütött gyülölt 

lázzal a gyújtó isten, a vad döghalál, 

és Kadmos háza megürül, s a fekete 

Hádés sirással, jajgatással gazdagul. 

Nem istenek párjának nézlek én, s akik 

tűzhelyedhez ültünk, e gyermekek, hanem 

emberek elsejének, az élet gonosz 

csapásai közt, s engesztelni az eget: 

kijöttél és föloldtad Kadmos városát 

a kemény dalnok harácsától; és pedig 

mi nem vezettünk, nem mutattunk módokat, 

csupán az isten oktatott megváltani 

életünket - így mondják, és így hisszük is. 

Most hát, óh, mindnyájunk királya, Oedipus, 

mindnyájan im hozzád fordulva kérlelünk, 

találj valami segítséget, istenek 

sugallják bár, vagy ember adja ötletét” 

(Oedipus király, mek.oszk.hu). 

A pap Oidipust Théba első emberének nevezi, s népe apjának. Ebből is látszik 

milyen mélységesen tisztelték a királyt s felnéztek rá. Oidipus a lelkén viseli népe sorsát, 

becsületes jó király, ha a népnek problémája van, azt teljesen a magáénak érzi, s így 

válaszol a papnak: 

„Tudom, óh, hogyne tudnám, szegény fiaim, 

mily epedéssel jöttök. Jól látom, hogyan 

szenvedtek mind; de bár szenvedtek, senki sincs 

köztetek, aki úgy szenvedne, ahogy én. 

Mert mindenik gyötrelme csak egyé, csak az 
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övé magáé, senki másé; de az én 

szivem egyként nyög rajtam, rajtad, s a hazán” 

(Oedipus király, mek.oszk.hu). 

Oidipus elküldi sógorát, Kreónt Apollónhoz, hogy tanácsot adjon nekik a baj 

megfékezésére. Kreón meg is tudja a jóslatot, ami most is kétértelmű és nem értik meg 

teljesen, de annyi világos belőle, hogy Laios király gyilkosa hozta rájuk a vészt. Oidipus 

lázas keresésbe kezd, s még nem is sejti, hogy a saját vesztét okozza ezzel. Ezt mondja 

Oidipus:  

„De én kutatni fogom őket újra most! 

Méltán kivánja Pheobus és méltán te is, 

hogy a halottért ezt a gondot fölvegyük. 

S méltó, hogy ebben én is társatok legyek, 

bosszút vevén e földért és az istenért. 

Mert nem valami messzebb barátok miatt: 

magam miatt irtom ki innen ezt a bűnt. 

Akárki volt gyilkosa, könnyen meglehet, 

hogy holnap engem öl meg ugyanaz a kéz. 

Nekem használ, ha emlékéért harcolok. 

Hát menjetek most, gyermekeim innen a 

lépcsőkről, és vigyétek szét a lombokat, 

egyőtök gyűjtse Kadmos népét majd ide: 

mindent megteszek, és isten hírével itt 

válik el, hogy győzünk-e majd, vagy elbukunk?” 

(Oedipus király, mek.oszk.hu). 

 

Amint láthatjuk a király nagyon elszánt, mindenképp meg akarja találni Laios 

gyilkosát. S amit mond az majd meg is valósul, mert attól fél, hogy majd talán őt is 

ugyanaz a kéz fogja megölni, mint az előző királyt, ami részben be is teljesedik. Sőt meg is 

átkozza Laios gyilkosát. Ezzel még nem tudván saját magát átkozta meg, de végül is már 

így is átok ült rajta ezzel a szerencsétlen sorssal, ami rá várt.     

  Oidipus még mit sem tud az egészről, mégis úgy nyilatkozik, ami magába foglalja 

sorsát is:  
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„Ki kell nyomozni! És mivel ma az enyém 

a kormány, mely az ő kezében volt előbb, 

enyém az ágya, asszonyom lett asszonya, 

és gyermekével testvér lenne gyermekem, 

ha nemzetségét nem szakítja meg a sors: 

most, hogy a véres végzet a fejére hullt, 

megvívom érte ezt a harcot, mint saját 

atyámért vívnám, meg nem állít semmi sem..” 

(Oedipus király, mek.oszk.hu). 

A király a thébai aggok tanácsára Teiresisasért, a vak jósért küldd, s ezzel egyre 

gyorsabban megkezdődik az események kiderülése. Ahogy Teiresisas mondja „ Óh jaj, 

keserves átok tudni azt, amit nem-tudni jobb!...” A jós először nem akar semmit mondani, 

végül is elmondja az igazságot, hogy az akit Oidipus olyan elszántan, rendíthetetlenül 

keres, az saját maga. Persze először nem hisz neki, majd vakságáért is csúfolja, de a jós 

megmondja, hogy nemsoká reá is az vár, amilyen ő:  

„Halljad tehát, mert vakságomról csúfolódsz: 

te látsz és nem látod, milyen fertőben élsz, 

sem, hogy kinek házában élsz és kikkel élsz! 

Tudod-e kik fia vagy? És hogy átka vagy 

a tieidnek föld fölött és föld alatt? 

Kétélű átok űz ki, apád és anyád 

átka e földről, ádázlábú kergető! 

Most mindent látsz, de akkor majd csak feketét!” 

(Oedipus király, mek.oszk.hu). 

Persze Oidipusz semmit nem hisz el az öreg jós szavából, úgy gondolja, hogy ez 

egy összeesküvés, amit sógora, Kreón talált ki ellene. Iokasté próbálja nyugtatni Oidipust, 

hogy ne higgyen a jósnak, hiszen, azt is megjövendölték, hogy Laiost saját fia fogja 

megölni, s lám fia már rég nem él, és amúgy is egy rablóbanda támadta meg. Oidipusnak 

eszébe jut, hogy mielőtt Thébába ment, egy keresztútnál megölt néhány férfit, és az 

egyikre igencsak ráillik Laios személyleírása. Ettől megrémül, hogy talán mégis ő a 

gyilkos, de az még eszébe sem jut, hogy ha ő a gyilkos, akkor ezzel mi jár. Az a mentő 

szál, hogy nem lehetett ő, mert Laiost egy rablóbanda ölte meg. Ekkor a kialakult helyzetet 

még az is tetézi, hogy megjelenik egy hírnök Korinthosból, aki Polybos halálát jelenti, 
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ezzel egy pillanatra megnyugszik Oidipus és Iokasté is, hiszen megint nem teljesült be a 

jóslat, Oidipus apja meghalt, gondolták, csakhogy a hírnök mondd még valamit, s bár jó 

szándékú, de a valóágban végzetessé váló szavakat mondd. Azt közli a királlyal, hogy 

fellélegezhet, s hazatérhet, mert Polybos és Merpé nem a valódi szülei, ezért ne féljen a 

jóslattól, nem kell tartania a vérfertőzéstől. Ettől egyre biztosabb lett, hogy a vérfertőzés 

már valójában végbe ment, csak még Oidipus nem akarja mindig elhinni. Végül 

odahívatják a pásztort is, aki csecsemőkorában elvitte a gyermeket, s most már mindenre 

fény derül, hogy valóban Oidipus Laios gyilkosa, s egyben fia, anyjának a férje, és 

gyermekei az anyjától születtek. Ezzel szembesülve Iokasté a palotába rohan, s azt már 

csak a hírnöktől tudjuk meg, hogy felakasztotta magát. Oidipus szintén bemegy a palotába, 

s kivájja saját szemeit. 

„Még egyszer látjuk a szerencsétlent; kiszúrt szeméből vér patakzik, saját 

öntudatlan vétke és saját átka döntötte romlásba, nincs már mit látnia, nincs miért élnie, 

csak a halált sóvárogja, mert az is jobb ilyen szenvedésnél” (Falus, 1954: 75). 

A dráma befejezése Oidipus szájából hangzik:  

„Nézzetek rám: Théba népe, itt a híres Oedipus, 

ki a Nagy Talányt megoldta, leghatalmasabb király, 

minden polgár írigy szemmel leste boldogságomat: 

s nézzétek, mily rettentő sors hullámába hulltam én! 

Senki hát halandó embert, ki e földön várja még 

végső napját, ne nevezzen boldognak, míg élete 

kikötőjét el nem érte bánat nélkül, biztosan.” 

(Oedipus király, mek.oszk.hu). 

Oidipusnak megtörten kell belenyugodnia a szörnyű valóságba, bele kell nyugodnia 

sorsába, abba, ami elvégeztetett.     

  Sokféle válasz adható arra a kérdésre, hogy miről is szól az Oidipusz király. Túl a 

sorsüldözött, végzete elől hiába menekülő hős-Oidipusz tragikus története értelmezésen, 

kézenfekvőnek tűnik a drámairodalom első nyomozástörténeteként olvasni Szophoklész 

tragédiáját. 

A hős öntudatlanul hajtja végre az isteni végzést. Ez Szophoklész más drámáiban 

nem fordul elő, mert a hősöknek van, vagy lenne lehetőségük megoldania konfliktust, de 

Oidipus hiába van minden erejével azon, hogy elkerülje sorsát, mégis tudatlanul rohan bele 

a megjövendölt sorsba, s ezzel a vesztébe is. A tragédiában Szophoklész bemutatja az 



41 

 

emberi kicsinységet, az istenek akaratának és hatalmának erejét, amellyel nem ér fel 

emberi akarat. Oidipusban a költő a szörnyű lelki vakságot mutatja be, s a sors teljes 

kiismerhetetlenségét. Hisz azért is szúrja ki a végén a szemét, mert hiába volt szeme, 

mégsem látta a valóságot, s a végén már szem nélkül is jól látta. Szophoklész az igaz 

ügyért élni és halni tudó emberért emelt szót, a végzetben pedig olyan lebírhatatlan erőt 

látott, amely arra az emberre is lesújt, aki tudtán kívül követett el bűnt. Ilyen volt Oidipus 

is. Nem volt bűnös, természetét kedvelték az emberek, jó király volt, emberséges. A nép a 

város sorsát a szívügyének tartotta, jobban fájt a szíve bárki másnál, amikor Thébát csapás 

sújtotta. De hiába volt ő jó ember, mert tudtán kívül ő követte el a legnagyobb, 

legelrettentőbb bűnt, amit csak tehet ember. Nem az ő hibája volt, mert ő épp menekülni 

akart sorsa elől, amikor belerohant abba, csak ő nem tudta, egészen addig nem, míg már 

késő volt. Oidipus igazan él, minden lépése üdvös és igazságos, ő is úgy gondolja, hogy az 

istenek és városa lakóinak kedvében jár. S épp akkor bukik el, mikor életének legmagasabb 

csúcsaira ér. Harcol a városért, családjáért, önmagáért, és az igazságért. Szilárd hite van 

nem csak neki, de városa lakóinak is. Hitt az igazság kiderülésében, s majd ki is derítette 

azt, ezzel saját boldogságát, s egész addigi életét széttörve. Oidipus nem akar hinni sokáig 

a jóslatnak, és a drámai feszültség egyre csak fokozódik. Életének hamis látszata 

lelepleződik. Az igazságot keresi, s az lesz a megölője, a város üdvét keresi, s a fertőzőjévé 

válik. Oidipust minden perc távolabb taszítja a valóságnak vélt látszattól, s közelebb hozza 

a hazugságnak hitt rettenetes igazsághoz. Magabiztosságát tévhitből meríti, s az igazságok 

hazugságnak reméli. Oidipus tudata a valósággal nem azonos, s majd a valóság irgalmat 

nem ismerve semmisíti meg az öntudatlanul ellene küzdő hőst. Oidipus hatalmas bűnt 

követett el, de mégsem lehet őt hibáztatni, mert ez volt a sorsa, ő mit sem tudott arról, hogy 

épp aközben mikor menekülni akar szörnyű jóslat elől, épp akkor teljesíti be végzetét. 

Vétlen volt, istenhite sohasem rendült meg, még a végén, amikor már kirajzolódott előtte, 

hogy elveszett, még akkor sem szidta az isteneket. Biztos léptekkel lépkedett a boldogság 

felé, s nem vette észre a sok apró jelzést, mozzanatot ami ingataggá tette útját, és a 

valószínűtlenség valósággá vált. Oidipus fokról fokra veszti el lába alól a talajt, s végül, 

mint oly sok Szophoklészi hős, a tragikus magányba hull. Minden áron tudni akarja az 

igazságot, de elképzelni sem tudja, hogy vétlenül ilyen nagy bűnt követett el, s mikor 

Iokasté már rájön arra, hogy mi történt, hiába kérleli, hogy ne akarja tudni a valóságot, 

Oidipusban egészen a végső összeroppanásig él vissza nem rettenő tudni akarása. Hibáival 

válik egészen emberivé.     



42 

 

  Kreón lesz az úr Thébában, neki nincsenek olyan nagy hibái, mint Oidipusnak, de ő 

sem elég bölcs. S azt, hogy mennyire önfejő, és dacos, majd az Antigoné című drámában 

láthatjuk meg igazán, ahol Kreón akarva és akaratlanul megöl magán kívül mindenkit. 

Viszont az Oidipus királyban a józanság jellemzi őt, és a megfontoltság. A végén, mikor 

már ő lesz a király, s a szerencsétlenül járt vak Oidipus száműzésre kéri, akkor nem akar 

bosszút állni, de azért még egy kicsit bele rúg, és kioktatja. Nem mondható gonosznak, de 

a tragédia kiderülése közben is mindig azon volt, hogy bölcseket mondjon. Nem volt rossz, 

de semmilyen hősi vonást nem találunk benne. S talán, ha nm is áhítozott olyan nagyon a 

trónra, de nem is bánta a történteket igazán, mert egy jajszava nem volt, nem nyilvánított 

részvétet. Ő a műben a középszerűség alakja, megmarad szürkének. Nem sajnál senkit, 

inkább arra összpontosít, hogy hogyan mutathatná magát még bölcsebbnek azzal, hogy 

nagy dolgokat mondd, és hogy az istenek őt vették a végén a kegyeikbe.     

  Iokasté a másik legszerencsétlenebb figura a drámában. Mivel hogy fia a saját férje 

is. Ő is ugyanúgy, mint Oidipus a sorsa miatt válik bűnössé, vérfertőzést követ el, ami 

rettenetes bűn, de ezt ő sem tudhatja előre, hisz abban a tudatban van, hogy fia még 

csecsemőkorában meghalt. S amikor szembesül a szörnyű tényekkel, nem is tudja 

feldolgozni azt. Az ő jellemében láthatjuk, hogy valóban társa Oidipusnak, az utolsókig 

védeni próbálja, védeni a borzasztó igazságtól, mert ő már a Korinthosi hírnök 

megérkezése után rájön mindenre. Ekkor fő gondolata, s erre bíztatja Oidipust is: vaktában 

élni, s nem kutatni, hisz az ember a sorsa felett nem rendelkezhet. Ő jót akar, de a végzeten 

nem változtathat, tehetetlen a sorssal szemben, nem tudja feldolgozni a bűnt, a szégyent, 

öngyilkos lesz.  

A palotában történt rettenetes eseményekről csak a hírnök beszél nekünk: 

„S megláttuk a királynőt. Ott függött szegény, 

nyaka körül egy kötél hurka. Ahogy őt 

észrevette, rettentőt jajdult a király, 

úgy oldta meg a hurkot. És mikor a holt 

földön hevert iszonyú látvány várt reánk. 

Mert letépvén az aranyból vert kapcsokat, 

melyek fölfogták a királynő köntösét, 

fölkapta s szeme golyójába szúrta, így 

kiáltva: "Nem láttátok, miben éltem én, 

nem láttátok, mily rémségeket tettem én, 
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ne lássátok, most, kiket oly jó látnotok, 

s kiket legjobb lett volna sohse látnotok!" 

(Oedipus király, mek.oszk.hu). 

Szophoklész ránk hagyja, hogy megítéljük az eseményeket, nem rágja a szánkba a 

dolgokat. Oidipus nem öli meg magát. Ebben is rejlik tisztessége, mert hajlandó hordozni 

sorsát, amíg az istenek másként nem döntenek. Megláthatjuk alakjában az érem mindkét 

oldalát: jó király, de a város vesztét is ő okozza, bár nem szándékosan. A sorsát senki sem 

kerülheti el. Ez az egyik legfontosabb motívum a drámában. Hiába menekül az ember a 

sorsa elől, majd rátalál az. Oidipus mikor kiszúrja a szent, nem csak a teste vérzik, de a 

lelke is. Várja a halált, de felvállalja azt, amit a sors rá kimért. Még utoljára elbúcsúzik 

gyermekeitől, s aztán semmi sem marad számára, csak az ártatlanul elkövetett vétkeinek 

kínja (v.ö.: Falus, 1980. mek.oszk.hu, Szerb, 1962). 

 

5. 2. Antigoné 

Falus Róbert így ír az Antigonéről: „Shakespeare-ig nincs ennél nagyobb dráma az 

európai irodalomban. Eszmei gazdagsága és nemessége, a hősök mesteri jellemzése, a 

cselekmény biztoskezű bonyolítása, a kardalok szárnyaló szépsége feledhetetlen élménnyé 

teszi az Antigonét” (Falus 1954: 43).  

Az Antigoné Szophoklész egyik leghíresebb drámája. Kiemelt helyét Szophoklész 

életművében és a világ drámairodalmában az mutatja, hogy egyike a legtöbbet értelmezett 

tragédiáknak. Irodalmi előzményeiről kevés forrásunk van. Egyes adatok szerint a thébai 

nép ajkán élő mondákban felcsillant Antigoné alakja, és egy kis helységet is elneveztek 

róla, ahol a leány temetésétől megfosztott fivére holttestét az Eteoklésé mellé helyezte.  

Az Antigoné szerkezete: Szophoklész nagy művésze a tragédia szerkezeti 

felépítésének: már az elején érezteti az összeütközés bekövetkeztét. Művészi tudatossága 

főleg a jellemek megalkotásában tűnik ki. Szerkezet:  

Prologosz: 1-99. sor; expozíció; Antigoné, Iszméné  

Parodosz: 100-161. sor; a kórus diadalmi éneke, a győzelem üdvözlése  

1. epeiszodion: 162-331. sor; bonyodalom kezdete; Kreón, az őr  

1. sztaszimon: 332-375. sor; "Sok van mi csodálatos..."- a kórus az ember titokzatos-

félelmes-csodálatos hatalmáról énekel  

2. epeiszodion: 376-581. sor; a drámai harc fokozódása; Kreón, az őr, Antigoné, Iszméné  
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2. sztaszimon: 582-625. sor; az emberi sors törékenysége, bizonytalansága a karének 

témája  

3. epeiszodion: 626-780. sor; késleltető mozzanat; Kreón, Haimón  

3. sztaszimon: 781-800. sor; a szerelem mindent legyőző hatalmáról szól az ének  

4. epeiszodion: 801-943. sor; a drámai feszültség fokozódása, ennek az epeiszodionnak 

nagy részét a kommosz teszi ki: a kar és Antigoné közös panaszdala  

4. sztaszimon: 944-987. sor: a kar Antigoné sorsától meghatva más hősök és hősnők 

hasonló szenvedéseirõl emlékezik meg.  

5. epeiszodion: 988-1114. sor; drámai feszültség teőpontja (krízis); Kreón, Teiresziász, 

karvezetõ  

5. sztaszimon: 1115-1154. sor; a kórus bizakodva Thébai védőistenéhez, Bakhoszhoz 

(Dionüszosz) fordul segítségért  

Exodosz: 1155-1347. sor; végkifejlet, katasztrófa; első-, második hírnök, karvezető, 

Eurüdiké, Kreón (Kommosz 1261-1347. sor - Kreón és a karvezeő panaszdala)  

Exodikon: 1348-1353. sor; "Bölcs belátás többet ér..." (v.ö.: vajkai.eoldal.hu). 

A színpadi történés a Heten Thébai ellen záró akkordjával kezdődik: egymás ellen 

hullt el Oidipus két fia, Eteoklés, aki a várost védte, s az ellene törő Polyneikés. Théba új 

királya Kreón parancsot adott ki, hogy Eteoklést úgy temessék el mint a város hősét, de 

Polyneikést senki nem részesítheti halotti tisztességben, tehát nem temethetik el. Antigoné 

és Isméné a két lánytestvérük immár teljesen árva maradt, nem csak szüleik, de fivéreik is 

meghaltak. Antigoné eldönti, hogy eltemeti Polyneikést, s segítségül kéri Isménét terve 

megvalósításában. Testvére korántsem olyan bátor mint ő, és fél a következményektől, ezt 

mondja Antigonénak:  

„Ketten maradtunk meg csupán, gondold csak át, 

Mi vár reánk, ha általhágjuk vakmerőn 

A törvényt, mit király kimond, s hatalma véd. 

Meg kell hogy ezt is értsd: mi gyönge nők vagyunk. 

A férfiakkal nem tudunk megküzdeni, 

Erősebbek s ha már felettünk ők urak, 

Szót kell fogadni, bármiként is fáj e szó. 

Imámmal én az alvilági lelkeket 

Engesztelem s hiszem, nyerek bocsánatot, 

Mivelhogy kényszerűségből tettem csak így. 
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De ennél többre őrület gondolni is” 

(Antigoné, mek.oszk.hu). 

Antigoné nem fél egyedül végrehajtani a tervét, s így is tesz, hiába nem tart vele 

Isméné. Kreón csak ekkor lép színre, s ebben a drámában már sokkal gőgösebb, mint az 

Oidipus királyban. Hosszan beszél uralkodása céljairól, módszereiről, és annyira 

magabiztos és fölényes, még csak nem is sejti, hogy valaki meg meri szegni az ő 

parancsait. Magát rendíthetetlenül igazságosnak és nagy uralkodónak tartja, de még csak 

be sem érkezi fejezni a dicsőítéseket, amikor megjelenik az őr, s tudatja vele, hogy 

parancsát megszegték, Polyneikés holttestét valaki homokkal fedte be, ezzel megadva neki 

a tisztességet. Kreón azonnal ki kel magából felbőszül, s parancsot ad ki az elfogatásra. 

Nem kell sok idő, hogy megtalálják a tettest, s Kreón úgy gondolja, hogy biztos valami 

férfi lesz, és ő majd megmutatja neki, hogy hogy jár az, aki neki nem engedelmeskedik, 

csakhogy meglepetésére nem férfi áll előtte, hanem unokahúga, Antigoné. Aki nem csak 

bátor s vakerő, de őszinte is, egy percig sem tagadja tetteit (Falus, 1980). 

KREÓN: „Elvállalod, hogy megtetted, vagy cáfolod? 

ANTIGONÉ: Elvállalom s tagadni nem fogom soha. 

KREÓN: De szólj te, csak beszédedet rövidre fogd: 

Tudtad, hogy ezt megtenni megtiltottam én? 

ANTIGONÉ: Tudtam, hiszen hirdették úton-útfélen. 

KREÓN: S mégis törvényemet meg merted szegni te? 

ANTIGONÉ: Hiszen nem Zeusz volt az; ki így rendelkezett, 

S az alvilági istenek között lakó 

Diké sem szab nekünk ilyen törvényeket. 

Parancsaidban nem hiszem, hogy oly erő 

Lehet, mely engem istenek nem változó 

Íratlan törvényét áthágni kényszerít.” 

(Antigoné, mek.oszk.hu). 

Kreón itt kezdi elkövetni ballépéseit. Nem néz se embert, se istent, már csak az 

lobog a szeme előtt, hogy az ő parancsolatait mindenkinek teljesítenie kell. Előbbre helyezi 

magát az isteni törvénytől, tiszteletet akar kivívni, az a legfontosabb, hogy az ő akarta 

teljesüljön. Isméné bár gyáva volt, hogy Antigonéval tartson, de amikor bajba kerül, rögtön 

kiáll mellette, s osztozni akar vele sorsán. Antigoné persze visszautasítja de Isménétől 

megtudunk valamit, ami még jobban bonyolítja a szálakat, Antigoné Hamión 
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menyasszonya, aki Kreón fia. Hamión engedelmeskedik apjának, de mikor megbünteti 

Antigonét, nem érdekli a fia, ami majd végzetes következményeket okoz. Kreón már 

megint saját magát helyezi a legelsőnek, a város, s saját családja is háttérbe szorul, már 

csak akarata, tekintélye, önzése a fontos, fia hiába kérleli, nem figyel rá, önnön érdekeit 

helyezi elsőbbségre, a saját maga felmagasztalását. S Kreón még alávalóbbá süllyed, 

amikor Antigonét sziklasírba viteti, de mosni akarja magát a város és az istenek előtt, s 

ezért egy kis ételt is adat be hozzá. Még a gyilkosságot is képmutató aljassággal akarja 

elérni, s a hős és bátor lányt sziklasírba zárják.  Ekkor kezdődik csak az igazán megrázó 

mély tragédiák sorozata. Az ártatlan bűnhődik, de Szophoklész drámájában igazság- hite 

diadalmaskodik, mert a gyilkos sem menekül meg végzetétől. Hiába kérleli Kreónt 

Teiresias, hogy vonja vissza a parancsot, s temesse el Polineykést, nem hallgat, rá. Kreón 

egyre mélyebbre zuhan bűni örvényében, s mire meggondolja magát már túl késő: 

Antigoné felakasztotta magát, ezt megtudva fia jegyese Hamión rátámad Kreónra, de ő 

megijed, s Hamión saját megát öli meg. Halott fiával a karjában tér vissza a gyilkos apa, de 

még mindig nincs vége az eseményeknek, mert kiderül, hogy Eurydiké is öngyilkos lett, 

utolsó sóhajával átkot lehelve Kreónra. Kreón még ahhoz is gyáva, hogy öngyilkos legyen 

(Falus, 1980).   

A dráma tanulságát a kar foglalja össze:  

„Bölcs belátás többet ér 

Minden más adománynál. 

Az isteneket tisztelni kell, 

Gőggel teli ajkon a nagy szavak 

Nagy romlásra vezetnek - 

S józanná nem tesz, csak a vénség.” 

(Antigoné, mek.oszk.hu).  

Antigoné és Kreón lelke is meghal, de két különböző módon. Antigoné bátor, de 

lelke szétroncsolódik, s lezuhan. Kreón tovább él, de lelkéből kihunyt az élet. Arra is 

gyáva, hogy megölje magát, s hidegen, nyomorultul kell élnie tovább, még társtalanabbul, 

mint bármikor. Életben maradása talán még rosszabb, mint a halál. Mert annyiszor 

figyelmeztették, hogy rossz úton jár, ő nem hallgatott senkire, s még csak nem is volt 

igaza, mert megszegte az istenek íratlan törvényét.  Az Oidipus királyban még Kreónt 

józan természetűnek lehetett jellemezni, ebben a műben, már teljesen megváltozott, a 

józanság legapróbb szikrája sem hat rá, csak a saját maga gőgje, önzése vezérli, előbbre 
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helyezi magát az isteneknél is, s nem érdekli, hogy kibe, mibe tipor bele, az ő akaratának 

érvényesülnie kell. Hiába próbálja bölcs belátásra bírni Hamión, Teiresisas, vagy a thébai 

vének, nem hallgat senkire. 

 Hamión tiszteli apját, egészen addig, míg meg nem hal Antigoné Kreón által Nem 

élheti túl szerelmese halálát, nem csak az elvesztés gyötrődő kínja, kergeti gyilkosságba, 

hanem az is, hogy apja gyilkos ítéletét gonosznak, istentelennek véli.  

  Antigoné népi hős. Az egész város mellette áll, halálát megsiratják az emberek. 

Valójában ő nem vétkezett, vagyis mégis Kreón parancsa ellen, de ő előbbre tartotta az 

íratlan isteni törvényeket és a testvéri szeretetet Kreón parancsánál. Az utolsó percig küzd. 

őszinte és becsületes, vállalja tetet következményeit, egy percig se mentegetőzik. De nem 

csak ezért pozitív hős, hanem azért is mert hiába meg kellett halnia, benne van az élni 

akarás, az élet szeretete. Lám Kreón hiába maradt életben, lelke meghalt. Antigoné lelke 

pedig ezzel szemben szárnyal. Ő nem azért lett hőssé, mert azzá akart válni, ő egy egyszerű 

embernek tartotta magát, aki nem akart nagy hőstetteket véghezvinni, szerény békés életre 

vágyott, de nem nézhette tétlenül, hogy fivérét nem engedik eltemetni. Azt mondja:  

„…de bűnnek tartja ezt Kreón, 

Testvérem, s vakmerő gonosznak engemet. 

Most megragad kezemnél fogva s elszakít 

Az élettől, mely nászt igért, már nem fogok 

Hitvest ölelni és táplálni gyermeket, 

Kifosztva mindenből, baráttalan megyek 

Tovább s bár élek még, a holtak odva vár” 

(Antigoné, mek.oszk.hu). 

 Az életben szeretett volna olyan hétköznapi örömökben részesülni, mint bármely 

más nő, szeretett volna férjhez menni, gyermeket szülni, de ez nem adatott meg neki. 

Viszont a szívébe gyökerezett törvényeket az élet szépségénél is többre tartja, ezért ha kell, 

meghalni is képes. Az ő alakja, viselkedése egy ideált mutat a mai ember felé is. 

Tisztalelkű, jó ember volt, aki saját és az istenek törvényeiért képes volt bármire. Pedig 

megfutamodhatott volna, lehetett volna fontosabb neki az élete, de nem így cselekedett. 

Antigoné nem az egyetlen hős, akit az igazságért, nagy eszmékért pusztítottak el, de az 

egyik legnagyobb. Talán bukása szükségszerű, talán ez teszi épp olyan nagy hőssé. De a 

jogtalanságáért, és embertelenségéért eléri a végzet Kreónt is. S az a baj, vele, hogy nem is 

tanul a sorsából csupán ennyit tanult: „Borzadva látom, hogy legbiztonságosabb a fennálló 
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törvényt védeni.” Természete csökönyös, korlátolt és dölyfös. Eleinte nem akar rosszat, de 

később már megvakul saját érdekei elérése érdekében, s nem veszi észre, ami körülötte 

zajlik, s tönkretesz mindent maga körül. Józannak hiszi magát, de az a baj, vele, hogy csak 

a saját elgondolását tartja igaznak (v.ö.: Ritoók, 2009). 

„Itt van Kreón alapvető tévedése. Nemcsak azt hisz, hogy egyedül az ő 

gondolkodásmódja a helyes, hanem azt is, hogy a halálon túl is érvényes… Feltétlenül 

bízik a maga józan értelmében. A darab folyamán azonban kiderül, hogy az emberi értelem 

viszonylagos, sőt képes a rosszat is jónak tartani. A józan értelem éppen abból áll, hogy az 

ember felismeri emberi mivoltának korlátozott voltát” (Ritoók, 2009: 167). 

   Kreón nem ismerte fel emberi mivoltának korlátozott voltát.  Bár nem saját kezével, 

de ő öli meg Antigonét, fiát Hamiónt és feleségét Eurydikét is. Az igazság győzelme lehet 

Kreón bukása, mert aki alantas érzéseire hallgat önfejűen, s ilyen vétket követ el, az nem 

maradhat büntetés nélkül Szophoklész drámájában. S amikor utolsó szándéka és reménye 

is meghiúsul így siránkozik: 

„Ó, jaj, ó, jaj, 

Hová legyek, elfog a rettegés, 

Miért nem engemet ért a kard? 

Ó, én nyomorult, 

Jaj, nyomorúság csak a sorsom!” 

(Antigoné, mek.oszk.hu).   

Arra persze gyáva, hogy magát megölje, de megérdemli azt az üres szánalmas 

életet, ami a továbbiakban fogja kísérni hitvány életét.   

  „Sophoklés maga mondotta, hogy ő olyanoknak ábrázolja az embereket, 

amilyeneknek lenniök kell, Euripidés viszont olyanoknak, amilyenek a valóságban” 

(Aristotetlés: Poétika: 25). 

Ilyennek ábrázolja Szophoklész Antigonét is. A hősnek hallhatatlan eszmei kincsei 

vannak. Harcolni az igazságért, a nagy eszmék sikeréért, még ha életünkbe kerül is, erre 

tanít Antigoné példája. Szophoklész tragikus hőse azért ragyog ilyen tisztán, mert 

tántoríthatatlanul hű maradt eszméiért. Bár Antigoné a harcban alul maradt, de a nézők 

szívében hallhatatlanná lett. S hiába áll mellette mindenki, mégis egyedül van, magányos. 

Testvére Isméné szereti, de szerinte tette merő őrültség, de ha kell kész meghalni 

Antigonéért, ebben láthatjuk a testvéri szeretet nagyságát. Antigoné épp azért olyan értékes 

hős, mert vállalja a pusztulást, és az által pusztul el, ami által értékessé válik. És amennyire 
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értékes, olyan magányos is. Falus Róbert így ír Antigonéról: „ A mondabeli Thébai hajdani 

dicsőségére ma már csak a szétporladt kövek emlékeztetnek, évezredek függönye választ el 

bennünket Sophoklés és Antigoné világától. Ami örök az Antigonéban, az nem a halottnak 

járó végtisztesség mitológiai elképzelése, nem a régi (arisztokratikus) törvényekhez való 

visszatérés, hanem az erkölcsi szépért vívott hősi harc nagysága, az igazság szenvedélyes 

kutatása, az ifjú leány törhetetlen jelleme és szíve forrósága.” (Falus Róbert, 1980). 

Antigoné alakja a mai emberiségre is példa, mint ahogy már szó volt róla, 

Szophoklész olyannak mutatja az embert, amilyennek lennie kell. Ilyennek kellene lennie 

mai is az embereknek, mint Antigonénak, aki kész kiállni tántoríthatatlanul eszméiért, az 

igazságért, az értékekért, s láthatjuk, hogy a valós igazi értékek megegyeznek a mai 

emberiség és az időszámításunk előtt élő emberis számára. A valós értékek örök 

érvényűek, századok alatt sem változtak semmit.   

  Heidegger későbbi korszakában jelentős számú műértelmezést írt. Közismert az 

1935-ös, Bevezetés a metafizikába című munkájából, Szophoklész Antigoné című 

drámájának közismert, az emberről szóló kórusrészletére vonatkozó értelmezése (v.ö.: 

Heidegger, 1995).    

  Szophoklész ismert kardala Antigoné és Kreón találkozása előtt hangzik el. E rész 

középpontjában az ember áll, pontosabban az, ahogyan kibontakozik az ember léte. 

Heidegger szerint, az ember azért a legdöbbenetesebb, mert életét nemcsak a szorongató 

erőfölény hatalmaskodásában éli, hanem azért is, mert ő maga is használja ezt az erőt, az 

ember léte, ebből következően, erőszakos. Eszerint az ember túlágálja a létezést, de alul 

marad a létezéssel szemben, alapvető erőfölénye miatt. Az őt is legyűrő hatalom világában 

utakat tár fel, és mégis kivetődik, a semmihez érkezik. Kiáll az otthonosból és új utakat 

keres (v.ö. Brenzovics, 2010).  

Heidegger figyelembe veszi, hogy hogyan bontja ki a szöveg az ember létének alaptémáját 

az egyes versszakokban. Az első és a második versszak a természetet hatalmába kerítő 

emberről szól (v.ö. Brenzovics, 2010).  

„Sok van, mi csodálatos, 

De az embernél nincs semmi csodálatosabb. 

Ő az, ki a szürke 

Tengeren átkel, 

A téli viharban 

Örvénylő habokon, 
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S Gaiát, a magasztos istennőt, 

Zaklatja a meg megújulót 

Évről évre az imbolygó ekevassal, 

Fölszántva lovával a földet.” 

(Antigoné, mek.oszk.hu).   

Az első versszak a tengerre kiszálló, a földet feltörő, kifárasztó emberről szól. A 

tenger itt nemcsak földrajzi jelenség értelmében van jelen, hanem az a tér is, amelyben az 

ember elhagyja csendes vizeit, az otthonost, és az ismeretlenbe, a határtalanba lép ki.  

Aztán a következő versszakban már nem csak az emberről beszél, hanem az emberen körül 

létező állatok emberek leigázásáról ír. Tehát az erőszaktétellel szembesülünk, ami az 

embert az otthonosságból taszítja ki, örökké nyughatatlan, folyton harcol, vitázik (v.ö. 

Brenzovics 2010).  

„Szárnyas madarak könnyűszívű 

Népére, az erdő vadjaira 

Készíti a hurkot, 

A sósvizü tengerben lakozó 

Halakat hálóval fogja meg 

A férfi, ki ésszel él. 

Szolgáivá tette okos leleménnyel 

A hegyek meg a rétek állatait, 

A lobogóhajú paripának és a bikának 

Nyakába vetette igáját.” 

(Antigoné, mek.oszk.hu).   

A harmadik versszak értelmezésében arról van szó, hogy az ember miként is 

válhatott történelmi lénnyé, a nyelv, és leleményesség, a megértés által. Ezek teszik az 

embert emberré, de csak látszólag rendelkezik ezekkel a dolgokkal, mert nem ő találta fel 

azt. Itt kirajzolódik az a tény az emberről, hogy nem teremtő, csupán csak teremtmény. 

Tehát használja az erőt, de a saját útjának a foglya marad, útjai a világ és önmaga 

megismeréséhez vezetnek, de a túlerő mindig túlerő marad, ezért fog elveszni az ember 

(v.ö. Brenzovics 2010).  

„És a beszédet és a széllel 

Versenyző gondolatot meg a törvényt 

Tanulja, a városrendezőt, 
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Lakhatatlan szirteken 

Tűző nap forró sugarát s a fagyot 

Kikerülni ügyes, mindenben ügyes, 

Ha akármi jön, ám a haláltól 

Nem tud menekülni, 

De gyógyírt a nehéz nyavalyákra kigondol” 

(Antigoné, mek.oszk.hu).   

Azt, hogy az ember el fog veszni, és nem győzedelmeskedhet a túlerő felett, 

valójában a következő versszakban van leírva.  

„Ha tud valamit valaki, 

Mesteri bölcset, újszerűt, 

Van, ki a jóra, van, ki gonoszra tör vele. 

Ki a földnek törvényeket ad, 

Jogot, mit az isteni eskü véd, 

Az a városban az első; de hazátlan, 

Akinek jó, ami nem szép. 

Tűzhelyemnél nincs helye, 

Ne ossza meg tervét sem az velem, ki így cselekszik” 

(Antigoné, mek.oszk.hu).   

Az ember alkalmazza az őt legyűrő erőt, de végül törekvései úgyis zátonyra futnak. 

Ez az út benne van a drámában is, láthatjuk, hogy hová jut az ember. A drámában 

tulajdonképpen nem csak Antigoné veszt, hanem Kreón is, sőt ő az igazi vesztes, mert 

Antigoné a drámában az erkölcs, az érzés, az emberi törvények korlátozottsága fölé 

emelkedik, s eszméinek engedelmeskedik, még akkor is, ha zátonyra fut élete. 

Mindkettőjük útja a pusztulás, de kétféle módon. Antigoné bár meghal, felemelkedik 

eszméje előttünk, Kreón viselkedése pedig a porba taszítja önmagát. Heidegger szerint, az 

embert saját cselekedete viszi a pusztulásba, a világ az ember által tárul fel, de a lét 

erőfölénye miatt összeomlik (v.ö. Brenzovics 2010., Ritoók, 2009, mek.oszk.hu). 

 

5. 3. Élektra 

A dráma bemutatásának időpontja nem világos. Ahhoz, hogy megértsük a 

cselekményét, fontos tudnunk az előzményeket. Agamemnón király Trója alól diadallal tér 

vissza Argoszba, otthon azonban felesége, Klütaimnésztra, aki nem tudja megbocsátani, 
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hogy férje a hadjárat sikeréért leányukat, Iphigeneiát feláldozta, megöli férjét, 

Agamemnónt, s szeretőjét, Aigisztoszt emeli maga mellé a trónra.   

  Mükénében, a királyi palota előtti téren játszódik a dráma. Oresztészt és Pyladést, 

öreg nevelőjét látjuk a színen. Bosszút forralnak Agamemnón gyilkosai ellen. 

„Nekem, mikor Püthóba értem jóslatért, 

megtudni, hogy miként állhassam bosszumat 

apám haláláért a gyilkosok felett, 

Apollón azt a választ adta - halld te is -, 

hogy pajzsok és sereg nélkül csak én magam 

csel által mérjek rájuk méltó büntetést” 

(Szophoklész drámái, 1979: 222). 

Oresztész többször említi, hogy az istenek parancsolták meg neki, hogy csellel 

álljon bosszút. Elhitetik mindenkivel, hogy halott, s akkor csap le gyilkos anyjára és 

cinkosára. Oresztész életre való férfi, s Apollón védelme alatt áll, jogos ügyért küzd. 

Eközben Élektra keserű könnyekkel siratja apját. Gyűlöli anyját, a gyilkosság miatt, se 

csak ő éli bele ennyire magát a fájdalmakba, mert másik testvére inkább beletörődik a 

helyzetbe. De Élektra nem, ő bosszút forral, s azért esedezik, hogy testvére térjen haza, s 

állhassanak bosszút apjuk haláláért. Élektrának hiába mondják, hogy nem ér semmit ez a 

sok sírás, fájdalom, jobb lenne a beletörődés, hisz apját úgysem tudja feltámasztani. Ez 

Élektrát nem érdekli. A bosszúvágy, s várva várt testvére lebeg a szeme előtt.  

„Várom őt örökösen én, ki lány maradtam, 

szomoru, ki gyermektelen bolyongok, 

könnybe fürösztve szemem, nyomorult, nehéz 

sorsomat így viselem, de feledte ő 

gondomat ész szavamat. Sose jön, pedig 

álnokul annyit üzent, sosem érkezik. 

Mert visszavágy ide 

de vágy vissza nem vezérli.” 

(Szophoklész drámái, 1979: 226) 

Hiába tanácsol a kar Élektrának beletörődést, neki a sírig való kitartást jelenti az 

okos tanács. Antigonéhoz hasonló ebben alakja, hogy az igaz eszmétől rendíthetetlenül el 

nem tántorodik, kitartó egyéniség. Él benne a remény, hogy az nem lehet, hogy a gazságért 

nem fizetnek meg a tettesek, s szüntelenül várja Oresztészt. Még valamiben hasonlít 



53 

 

Antigonéhoz. Neki is van egy testvére, Khrüszothemisz, aki Iokastéhoz hasonlóan 

beletörődő típus. Inkább elfogadja a történteket és bár elítéli a gyilkosságot, de nem tesz 

érte semmit. Élektra azt mondja neki, hogy „puszta szóval gyűlöli, tettel viszont a 

gyilkosoknak társa”. Élektrát az uralkodók sziklabörtönbe akarják zárni, s ezzel még 

jobban eltávolodik a két testvér. Testvére elmondja Élektrának, hogy anyja megrémült egy 

éjszakai álomtól, s ezzel a lányban kicsit fellobban a remény, hogy az biztos jelent valamit, 

ha Klütaimnésztrának Agamemnón jelenik meg álmában.   

  Míg Oresztész és Püladész az áldozat bemutatása után félrevonult, addig 

Klütaimnésztra Élektrával kerül konfliktusba. Láthatjuk, hogy ez a konfliktus, ami a lány 

és anyja között van, nem fog békésen megoldódni. Klütaimnésztra azzal védekezik, hogy 

azért ölte meg Agamemnónt, mert feláldozta Iphigéniát, szeretett lányát, mikor Trója alá 

indult a görög sereg. Viszont Élektra tudja, hogy nem ez a gyilkosság igazi oka, hanem 

anyja, szeretője Aighisztosz kedvéért ölte meg férjét. Tudja, hogy anyja aljas és hazug, s 

csak védekezni próbál szörnyű tettei miatt. Végül heves vita kerekedik közöttük, majd 

anyja megvádolva a lányt, hogy még áldozni sem hagyja nyugodtan, aztán Apollónhoz 

imádkozik, mert fél álmától, amit éjjel álmodott, fél attól, hogy meg jelen Oresztész. Ekkor 

megjelenik a hírnöknek öltözött nevelő, aki közli Oresztész halált. Klütaimnésztrán jól 

látszik, hogy örvend a hírnek, pedig gyermekéről van szó, Élektra pedig kezdi elveszíteni 

végképp a reményt.  

„Látod, haláloddal megöltél engem is, 

Oresztész, édesem. Magaddal vitted 

a végső reményt is, mely még lelkemben lakott 

hogy élsz, hogy eljössz megbosszulni még apád 

és engem is szegényt. Hová fordulhatok? 

Magamra maradtam itt, megfosztva tőled 

és apámtól…” 

( Szophoklész drámái, 1979: 249). 

S éppen most, mikor már mindent elvesztettnek lát, siet hozzá testvére, hogy 

hajfürtöt talált apja sírján, ez nem lehet másé, csak Oresztészé. Élektra nem hisz neki, de 

valóba igaza volt Khrüszothemisznek. Nemsokára össze is találkozik Oresztész és Élektra, 

Oresztész vándorként lép be, mint aki viszi a halott hamvait. A testvérek nem ismerik fel 

egymást, hisz már nagyon rég nem találkoztak. Minél közelebb van Élektra Oresztészhez, 

annál távolibbnak hiszi, s egyre elszántabb, hogy ha kell, akkor ő számol le a gyilkosokkal. 
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Élektrával együtt szenved a néző is, de mikor Élektra siratóénekéből Oresztész megtudja, 

hogy testvére sír mellette, ő is könnyekre fakad, annyira sajnálja testvérét. Élektra 

bánatában mindent elmond neki, pedig még nem is tudja, hogy ki valójában, majd 

Oresztész nem bírja tovább és elmondja testvérének, hogy kim ő. A két fivér örömtől sírva 

borul egymás nyakába. Élektra elmondhatatlanul boldog, örömujjongásba kezdenek, csak a 

palotából kilépő nevelő inti meg őket, hogy csendesedjenek, mert még kiderül minden. 

Ettől kezdve gyorsan pörögnek az események. A bosszú gyorsan zajlik, Oresztész megöli 

először Klütaimnésztrát, majd Aighisztoszt is. Az anya nem ébreszt szánalmat 

gyermekeiben, csak a gyilkost látják benne, Oresztész Apollón parancsával, hidegvérrel 

végez mindkettőjükkel (Falus, 1980).   

  A magyarok számára különösen kedves mű Szophoklész Élektrája, mégpedig azért, 

mert 1558-ban jelent meg Bornemissza Péter fordítása, ezért kedves emléknek számít 

népünknek.    

  Oresztész az az alak a műben, akiről meghagyja Szophoklész, hogy mi magunk 

döntsük el, hogy mit gondolunk róla. Tehát mint más műben sem, itt sem rágja a szánkba 

dolgokat. Két szemszögből lehet megnézni alakját. Megöli saját tulajdon anyját, ami 

önmagában borzasztó vétek lenne, de nem mindegy hogy miért. Ha belegondolunk, hogy 

Klütaimnésztra soha, egy csöpp anyai érzést sem táplált fia felé, kiskorában is Élektra 

gondoskodott róla, aztán elküldette gyermekét. S a legnyilvánvalóbban akkor látjuk meg, 

hogy mit gondol tulajdon fiáról, mikor kárörvendően megörül fia halálhírének. Nem csak 

anyai szeretet és gondoskodás hiányzott Klütaimnésztrból, de még férjét, Agamemnónt is 

megölte. Ez elég volt ahhoz, hogy Oresztész hidegvérrel bánjon el vele, ezt mondja: 

„…Bárcsak nyomban így ölnék le mind, 

Ki fékezetlen vággyal törvényt nem tekint: 

A sok gonosztett akkor nem burjánzanék.” 

Igaz van, mert anyja, tényleg gonosz, és nem néz semmilyen törvényt, emellett, 

nem csak őt nem szerei, hanem Élektrát sem. Az igaz, hogy Klütaimnésztra joggal lakol 

meg, de nem feltétlenül a saját fiának kellene megölnie. Erre Szophoklész nem ad nekünk 

választ, saját magunk ítélhetjük meg, hogy helyesnek tartjuk-e. A darab a költő egyik 

legproblematikusabb alkotása: a magyarázók egy része azon a véleményen van, hogy az 

író helyesli Oresztész tettét, mások viszont azon, hogy közvetve elítéli. Szophoklész nem 

ad egyértelmű választ.   

   Klütaimnésztra és Élektra között többágú konfliktus van, s már a elején világossá 
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válik, hogy ez nem oldható meg békésen. Hogyan is lehetne békésen megoldani azt, ami 

már gyűlöletté vált. Klütaimnésztra nem volt "elég jó anya"; hogy miért alakult ez így, arra 

magyarázatot kapunk a kapcsolódó mitológiai történetekből: Agamemnón rablás útján, 

erőszakkal hozta őt a házába, miután megölte első férjét és csecsemőjét.  Élektra elmondja, 

õ gondozta anyja helyett a kisgyermek Oresztészt, ugyanakkor mindig is úgy érezte, anyja 

gyűlöli őt. Az anya korábban tragikus körülmények között veszítette el legkedvesebb 

leánygyermekét, Iphigéniát, aminek kettős hatása lehetett rá: egyrészt nem tudta szeretni az 

élőket, mintha rájuk haragudott volna az elveszettért, másrészt gyűlöletét a gyilkos apáról 

áttolta annak megmaradt gyermekeire. Klütaimnésztra kegyetlen, hidegvérrel ölte meg 

gyermekei apját, akit nem is szeretett. Egyrészt érhető dühe Agamemnón iránt, hisz képes 

volt feláldozni saját gyermeküket, másrészt pedig kiderül az, hogy valójában nem is e miatt 

öli meg Agamemnónt, hanem Aighisztosz kedvért. Végül itt is, mint más Szophoklész 

drámában meglakol a bűnös vétkeiért, s mindenkinek meg kell fizetnie tettéért( Falus, 

1980)    

  Élektra gyűlöli anyját, nem csak apja halála miatt, de azért is, mert sosem szerette 

őt, s Oresztészt is eltávolította tőle. Nem anyát lát benne, hanem gyilkost. Nem tud az 

anyjával azonosulni, apja oldalán áll. Élektrának nem lehet gyermeke, s ezt is irigyli 

anyjától. A drámában nem nőies, alárendeli magát a férfierőnek, maga elé helyezve 

Oresztészt. Ő a műben a tragikus ős, pedig nem ő hajtja végre a tettet. Alakja szánalmat, s 

sajnálatot ébreszt az olvasóban, annyi gyötrelem érte. Antigonéhoz hasonló, mindenképp 

pozitív hős. Senki nem ítéli el amiatt, hogy meg akarja ölni anyját és Aighisztoszt, hisz a 

bosszú jogos. Egész cselekmény alatt szíve gyűlöletben ég, mégsem negatív. Féktelen 

szenvedéllyel rendelkezik, nagyon elszánt az eszme iránt amit képvisel. Élektra szintén 

magányos, egyedül van akár Antigoné, s arra készül, hogy véghez viszi tervét, de 

magányossága megtörik Oresztész megjelenésekor. Élektra hősiesen bátor, egy gyönge nő, 

s milyen elszánt az erkölcsi törvények iránt. Minden sanyargatás ellenére hű marad 

törvényeihez, s akkor sem adja fel, mikor minden remény veszni látszik. Hatalmas 

lelkiereje van, mert elviseli nemcsak apja, de halottnak hitt testvére halálát is (Falus, 1980).  

 Bár a műben a tragikus hős Élektra, a végén a figyelem nem rá összpontosul, 

hanem magára a tettekre.  

Az, hogy Élektrának nem kell végrehajtania tervezett tettét, csökkenti a megoldás 

drámai erejét, Élektrának a zsarnoksággal szembeni törhetetlen daca s a szenvedésből és 
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bátorságból sarjadó tettrekészsége évezredek múlva is együttérzésre s az igaz ügy melletti 

kiállásra indítja a nézőket és olvasókat (v.ö.: Falus, 1980).  

  Élektra bátorsága, hite, elkötelezettsége az iga ügy iránt példamutató. Bosszút 

forral, de ő az az alak a műben, mint amilyennek lennie kell az embernek. Végül is 

bosszúja jogos, mert nem anyját látja Klütaimnésztrában. Nagyon erős személyiség, 

tervétől rendíthetetlen, bízik, reménykedik, s kész a halálig menni az erkölcs, az igaz 

eszmék ügyében (Falus, 1980, Szophoklész drámái, 1979, mek.oszk.hu,  Pál, 2005).  
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VI. A görög tragédiairodalom helye az oktatásban  

Szophoklész drámái, munkásságának mondanivalója elkerülhetetlen, ha az 

irodalmat meg akarjuk ismerni. Ő volt az, aki olyan témákat ragadott meg már 

évszázadokkal ezelőtt is, amik ma is éppúgy aktuálisak, örökérvényűek. Ha azt akarjuk, 

hogy a diákok mélyebb betekintést nyerhessenek az irodalom csodálatos világába, mint 

amennyit a tanterv megszab, akkor a görögöknél kell kezdenünk, mégpedig azért, mert ma 

is az életünk része. A mai irodalom és kultúra bölcsője a görög irodalom. A görög 

irodalmon belül a tragédiaköltészet fejlődésének csúcspontját Szophoklész érte el, ma is 

érdekes drámáival és örökérvényű emberi magatartásformáival. Drámáinak azért van még 

ma is olyan nagy sikere és nem merült a feledés homályába, mert amit megírt az 

időszámításuk előtti V. században, az ma a XXI. században is érvényes. Ez az, ami egy 

iskolás diák figyelmét is fel tudja kelteni, mert aktuális a ma emberére nézve.  

Az iskolai tanterv nem fordít elég időt a görög irodalom tanítására, és ami még 

fontosabb, hogy az iskolában nem fektetnek elég időt az emberi magatartásformákra, az 

irodalmi anyag túl nagy, ezért nem jut erre elég idő, ezért ezt másként kell bevinnünk a 

diákok életébe. Fontos, hogy meg tudjuk találni azt a módot, ami a gyerekeknek érthetővé 

és élvezhetővé teszi az irodalmat. Tudjuk, hogy az antik görög irodalom egyes szövegei 

nehezen érthetőek meg általános iskolás gyerekek számára, ezért időt kell fektetnünk, arra, 

hogy ne csak a szöveget értsék meg diákjaink, de meg értsék a emberi magatartásformákat, 

a művek mondanivalóját. Mivel az európai népek irodalma a görögből indulva cseperedett 

fel, ezért fontos megismertetni a diákokkal, a több mint 2000 évvel ezelőtti tehetségeket, 

akik nem csak azért fontosak, mert tőlük indult a mi irodalmunk is, tulajdonképp ők az 

előzmények, hanem azért mert műveikben olyan dolgokat fogalmaztak meg, ami ma 2000 

év elteltével is értékesek, és a mai ember számára is van mondanivalójuk.   

  Szerb Antal azt mondja, hogy a görögök fedezik fel az embert, s ezzel felfedezik az 

irodalmat is. Itt a bölcső, ami lassan ringatózva terjeszkedik, felcseperedik egy egész 

világirodalommá. A görög kulturális élet, a gondolkodás, az istenvilág középpontjában az 

ember áll, az ember a mérce. Az utókor végtelenül sokat tanult ettől az kultúrától, ezért 

fontos, hogy a következő generáció is megismerkedjen az antik görög irodalommal még ha 

az iskolai oktatás nem is fordít ezen tananyag elmélyítésére elegendő időt. 

A 2012-es kárpátaljai magyar tanítási nyelvű általános és középiskolák számára 

összeállított irodalom tantervekben a görög irodalom nem kap nagy helyet, a 
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tragédiairodalom pedig még kevésbé. Az irodalómórákra heti kétszer kerül sor az 

iskolákban, ami évi 70 órát eredményez. A görög irodalomra nem jut túl sok idő: 6. 

osztályban találkozunk először görög mítoszokkal 7 óra keretén belül, de ebben a görög 

mítoszok mellett szerepelnek a rómaiak is. Legközelebb a 7. osztályban jelenik meg a 

görög irodalom: Homérosz Iliász és Odüsszeia eposzának a megismerésére 5 óra szolgál, 

ezzel be is zárva a görög irodalom szerepét a kárpátaljai magyar általános iskolákban. 

Legközelebb a középiskolai 10. osztályban találunk kicsivel mélyebb betekintést a görög 

irodalomba, lírába, eposzokba és ekkor jelenik meg elsőként a tragédiairodalom. Mivel a 

tanulók tanulnak magyar irodalomból targédiairodalmat, ezért fontos, hogy ne maradjon ki 

ennek a műfajnak a kezdeteinek megismerése. 

Az ókori görög drámát tekintve Szophoklész a minta, sok esetben a mérce is. 

  Az irodalom óra keretein kívül kell megismertetni a diákokat ezzel a kultúrával, 

hogy ne csak tudásukat bővítsük, de maradandóvá és élvezhetővé tegyük számukra az 

antik irodalmat, ezért egy három napos programot szerveztem, melynek neve Görög napok. 

A görög napok a 7. osztályos tanulók számára lettek kitalálva, életkoruknak és 

készségeiknek megfelelően. Itt a gyermekek nagyon sokat tanulnak, de ez szabad és 

kötetlen formában valósul meg, szinte úgy, hogy ők észre sem veszik azt, hogy tanulnak, 

és mind e közben rengeteg élménnyel gyarapodnak. Az elkövetkezőkben leírásra kerül a 

Görög napok terve. Ez alatt az idő alatt a gyerekeknek lesz része színházlátogatásban, 

előadások hallgatásában, majd ők maguk is megjelenítenek egy színházat, ezzel nem csak a 

dráma sajátosságaival, szerkezeti egységeivel és az emberi magatartásokkal ismerkednek 

meg, hanem betekintést nyerhetnek, hogy milyen lehetett egy korabeli színház.  A diákok 

egy rövidített drámajátékot fognak előadni, melyben Szophoklész Antigonéja kerül a 

terítékre. Véleményem szerint ez a dráma feldolgozás nem csak jobban megérteti a 

gyerekekkel a mű mondanivalóját, de megismerkedhetnek az antik sajátosságokkal. Az 

irodalommal, a korabeli szokásokkal, környezettel és ruhákkal is. Így a gyerekek játékosan 

nyernek betekintést az antik irodalom rejtelmeibe, úgy hogy közben tisztában lesznek a 

tartalommal, az összefüggésekkel és a mű mondanivalójával. A diákok megismerkednek 

azzal, hogy Szophoklész műveinek a mondanivalóján el kell gondolkodni és meg kell 

érteni. Mivel ő nem az a költő ,aki elénk rakja amit gondol. Olyannak mutatja az embert, 

amilyennek lennie kell, de ránk bízza, hogy mit gondolunk, a mű üzenete mindenkinek 

mást mond, ő nem rakja elénk egy zárt mondanivaló egységét. A közönségre bízza, hogy 

mit és miért tart helyesnek. A görög napokkal a célom az, hogy diákjaim úgy nyerhessenek 
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betekintést az antik irodalomba, hogy három napra képzeletben az antik Görögországba 

költözünk.  A görög napok alatt tehát szeretnék egy olyan programot létrehozni, amely 

pótolja azt a hiányosságot, amit a diákok az iskolában nem tanulhatnak meg antik 

irodalomból, időhiány miatt. Mindezt szórakoztató és játékos formában, amikor a gyerekek 

nem csak jól érzik magukat és szórakoztató programokon vesznek részt, de tudásuk és 

műveltségük nagyban gyarapodik, valamint a kreativitásukra is hatással van, mivel lesznek 

kreatív feladatok is számukra. A görög napokat egy vetélkedő fogja zárni. Munkám csupán 

egy lehetőséget kínál az irodalom közvetítésének sokszínű lehetőségei közül (v.ö.: Babits, 

1980, Braun, Bárdos, Zékány, Kész, 2012, Irodalom, 2012). 

 

6.1 Görög napok 

Aki csupán fényképről vagy filmről ismeri is az athéni Akropolisz kék ég alatt 

szikrázó márványremekeit, Olümpiát, Delphoit, Epidauroszt vagy a többi város 

műemlékeit, a szigetek és a tengerpartok hangulatát, s legalább műfordításban olvasta a 

görög klasszikusokat, rabjául esik annak a varázsnak, amelyet korábban – a „görög csoda” 

névvel illettek. Valóban, a rómaiaktól mindmáig emberöltők sora éli meg és igazolja 

logikájával, képzőművészeti kultúrájával és irodalmával azt a goethei szállóigét, hogy a 

lelkünk mélyén valamennyien görögök vagyunk.   

  Civilizációnk fejlődése során a különböző, egymástól függetlenül élő népcsoportok 

- így a görögség is - a vallási élethez szervesen kapcsolódó dramatikus szertartásokat, 

népszokásokat alakítottak ki. Ezekből született meg az európai kultúra bölcsőjében a 

színház varázslatos intézménye.   

  Három napra a mi iskolánk is belecsöppen az antik Görögországba.   

  A színház története Az első színházak egészen az ókori görögökig nyúlnak vissza. 

Ekkor még a női szerepeket is férfiak játszották, maszkban, aminek egyébként is fontos 

szerepe volt, mivel a nagy távolságok miatt e nélkül nem lehetett volna jól látni a szereplők 

arcát. Főként drámát, tragédiát játszottak és főleg ünnepnapokon. A színházak három 

részből álltak, az orkhésztrából, theatronból és a szkénéből. A színészek az orkhésztrában 

léptek fel a színre, mely egy kör alakú, rendszerint egy hegy lábánál, domb oldalánál 

található tánchely volt. A szkéné volt a háttér, a theatron pedig a nézőtér maga. Az 

ülőhelyek eleinte fából ácsoltak voltak, majd sziklába vésett lépcsőzetesen kialakított 

ülőhelyeket fejlesztettek ki. A darabok a szabad ég alatt játszódtak, mivel az egész színház 

egy félkör alakú építmény volt, tető nélkül. Ezek az épületek még ma is ismertek, nagyon 
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jó akusztikai hatással bírnak, illetve kialakításuknak köszönhetően mindenhonnan jól 

lehetett látni. Ezt a korszakot „régi színház”-nak is nevezzük, a görög és római korban volt 

jellemző.  

  Hogy megteremtsük az antik görög hangulatot, a mi iskolánk három napra 

Görögország Athénjává változik. A folyósok utcaterek lesznek, az osztálytermek 

múzeumnak vannak berendezve. Az utcákon és tereken egy-egy író saját versét szavalja, a 

nép kulturális eseményeket tart. A színház az iskola udvara lesz.    

  A múzeum egy nagy osztályterem, amit a gyerekek előző nap rendeznek be. A 

görög hangulatért felel a zene is, a múzeumban halk lant játék hallható. A teremben 

mindent egy fehér lepel fed, amelyre freskók, képek és versek vannak kifüggesztve. Ezek a 

képek és freskók persze csak gyerekek által kinyomtatott képek. Képeken láthatunk 

szobrokat és maszkokat is. A diákok között lesz 2 idegenvezető, aki a többieket körbe viszi 

a múzeumon és mesél az ott látható képekről: 

     Ókori görög színház 

Az ókori görög színház három részből állt: orkhésztra, theatron, szkéné. Az 

érdekessége a felépítésének az, hogy ezek a részek különböző korszakokban alakultak ki, 

így végleges formáját csak a hellenisztikus korban nyeri el. Ez a kép a tábla mellé van 

kifüggesztve, hogy a diákok betekintést nyerhessenek, hogy valójában hogy is nézett ki a 

görög színház.  

https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Hellenisztikus_kor&action=edit&redlink=1
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    Színházi maszk I. e. 2. sz 

A nagy színész-néző távolság miatt a jellegzetes karaktereket kiemelő álarcra volt 

szükség. A száj mindig nyitott állapotú. Nagyon sokféle maszk volt, nem csak embereket, 

de állatokat is alakítottak a színészek.  

  Szkíta harcos ábrázolása egy görög vázán  

A görög képzőművészet korszakai: 

 mükénéi művészet 

 az ún. sötét kor (Kr. e. 11. század-8. század) – a mükénéi művészet elhalása, a dór 

vándorlás pusztításai 

 archaikus kor (Kr. e. 700-480 k.) – gyarmatosítás, Athén, Spárta és a többi 

városállam fejlődése 

 klasszikus kor (Kr. e. 480-330 k.) – a demokrácia csúcsa Athénben, 

peloponnészoszi háború 

 hellenizmus (kora Kr. e. 3-1. század) – a görög városállamok elveszítik 

függetlenségüket 

https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCk%C3%A9n%C3%A9i_m%C5%B1v%C3%A9szet
https://hu.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3r_v%C3%A1ndorl%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3r_v%C3%A1ndorl%C3%A1s
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   Argigentumi Héra-Templom 

A görög templom érezteti, hogy ember alkotta, ember számára. A templomok 

főhelyisége, a cella vagy naosz négyszög alakú. Itt azt az isten szobrát helyezték el, akié a 

templom volt. A távolból nézve, a templom egységes tömbként hat, az oszlopok mintha 

egybeolvadnának, és második falként vennék körül az épületet. Mindez mégsem alakítja át 

a templomot egy hatalmas tömeggé. A görög templom és az emberi test közötti 

kapcsolatokat is felfedezték. A templom lényegét egy emberi kinézetű isten alkotja, és a 

templomépítés mértékegységéül a lábat veszik alapul. Azok az emberi alakok, akikhez a 

templom egész felépítése alkalmazkodott, hősök, félistenek és istenek voltak. A 

szentélyekben felállított szobrok sokkal nagyobbak voltak az embernél.  

  Northampton váza  

A Northampton váza (Kr. e. 6. század) a feketealakos görög vázafestési stílus egyik 

szép példája, mely népszerű volt az időszámításunk előtti késő 7, és korai 6. században. 

Ebben a korban hatféle formájú vázát használtak, ez amfora alakú. Az  alakok és a finom 

virágmintázat, melyet fehér és barna vonalak emelnek ki, emlékeztet a keleti művészetre. 

Később fekete alapon vörös alakos vázák jelentek meg. Ezeket a mitológiából és a 

mindennapi életből vett motívumokkal díszítették.  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Cella_(%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9szet)
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  A klasszikus korban (Kr. e. 4-5. század) a vázafestészetből lehet 

következtetni a festészet fejlődésére. A klasszikus harmóniát az új formák keresése és a 

gazdag stílus megjelenése bontja meg. Felfokozott érzelmeket is ábrázolnak, valamint 

megjelenik az idilli világ. Valamennyi jellemvonása a következő: 

 a frízeket gyakran be is festették 

 pompeji másolatok 

 a vörös alakos vázafestészet terjedt el ekkor 

  Nagy Sándor csatája Dareiosszal 

Nagy Sándor csatája Dareiosszal - a görögségnek a perzsák felett aratott győzelmét 

dicsőíti. Tárgya az Isszoszi csata, amelyben Nagy Sándor megtámadta 3. Dareiosz 

legyőzhetetlennek tartott lándzsás testőrségét. A makedón hős lovon ront a félelmetes 

perzsa harcosokra, és nagy zűrzavart keltve, sikerül egészen Dareiosz kocsijához 

férkőznie. A művész ebbe az egyetlen epizódba sűríti a híres csatát: a jelenet jól érzékelteti 

Nagy Sándor dicsőségét és a görögök győzelmét. Az esemény színterét mindössze egy 

furcsa fatörzs jelzi, de a tér mélységét ügyesen sugallja a lándzsák különböző dőlése: 

egymást keresztező vonalaik érzékeltetik a közöttük lévő távolságot. 

   -  Delphoi kocsihajtó            - Diszkoszvető 
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A görög szobrászat a testneveléssel együtt bontakozott ki a stadionokban. Így 

születhetett meg a görög szobrászatban a ruhátlan emberek egyik szobortípusa, a kurosz, 

(mezítelen fiatal férfi szobra) vagy az Apollószobrászat és a koré (felöltözött fiatal lány). 

Az archaikus és a klasszikus kor közötti, átmeneti szobrászat igen „szigorú”. Az ebben az 

időben alkotott tárgyak közül kevés bronzszobor maradt fenn, ezek egyike a Delphoi 

kocsihajtó. A kocsis hosszú ruhája művészi redőkben omlik alá, jobb kezében tartja a zabla 

egy darabját, komoly tartása ünnepélyességet fejez ki. Az eredeti görög alkotás más, mint 

az utánzatai. A szem nem élettelen, színes kövekből van kirakva. Még látni a hajon, 

szemhéjon és szájon a vékony aranyozás nyomait, ami melegebbé tette az egész arcot. De 

hivalkodó vagy közönséges nem lehetett egy ilyen fej. Az is biztos, hogy a művész nem 

valóságos arcot másolt le, hanem jellegzetes emberi formákból alkotta a fejet. A kocsihajtó 

szobra áldozati felajánlás volt, egy elpusztult, nagy szoborcsoport része. A szépség és a 

nemesség ötvözete. A kocsihajtó fejének körvonalai nem részletezettek. A fej alakja ovális, 

amit csak a hajfürtök bontanak meg.  E stílus virágkora az i. e. 5. századra, Mürón, 

Polükleisztosz, és Pheidiász szobrászok idejére esik. Mürón legismertebb műve a 

Diszkoszvető, a római márványmásolat szerint a művész egy férfi aktját mintázza meg, a 

diszkosz elvetését megelőző pillanatban. Az alak felső része a hátravetett vállával és 

karjával szimmetrikus. A karok kontúrja a hátrahelyezett bal láb vonalában folytatódik, és 

félkört alkot. A szoborban a stabilitás elemei is érvényre jutnak, a bal láb szilárd 

függőlegese, mely felett az ifjú jobb válla van, az egész alak támaszát képezi. A kerek 

körvonalú fejnek a kerek diszkosz felel meg. Ha a szobor előtt állunk, és csak a 

körvonalakat figyeljük, felfedezzük az egyiptomi tradícióhoz fűződő szálakat. Mindez a 

lehető legjellemzőbb nézetből van ábrázolva. A törzs elölről, a végtagok oldalról. Müron, 

ahelyett, hogy a különböző szemszögből mutatott részeket valamilyen természetellenes 

pózba rakná össze, élő modellt állít be, hogy a mozgás lendületében, de hitelesen mintázza 

meg a testet. A szobrász most már ura a mozgásnak, ahogy a festő a térnek. 

 E mellett bemutatásra kerülnek még olyan szobrok és festmények, rajzok, 

amelyeket a diákok maguk készítettek. Ezek bármilyen témát feldolgozhatnak antik 

stílusban. A művek lehetnek rajzoltak, faragottak, ragasztottak, vidámak és komorak is.  

 A múzeumi körút után színházlátogatás következik a Kárpátaljai Megyei Magyar 

Drámai Színházba, ahol Szophoklész Oidipus című drámája kerül előadásra.    

  Az Oidipus király a théba mondakört dolgozza föl. A thébai mondakör: Laiosz, 

Labdakosz fia, Thébai királya feleségével, Iokasztéval hosszú ideig önmegtartóztató 
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módon élt, mert az a borzalmas jóslat nehezedett a királyi párra, hogy Laiosz születendõ fia 

meg fogja ölni apját és anyját veszi el feleségül. Egyszer (bormámorban) mégis gyereket 

nemzett, fia bokáját átszúrta (Oidipusz - dagadt lábú) és kitette a Kithairón hegyére. De a 

megbízott szolga megsajnálta és elvitte Korinthoszba, Polübosz királyhoz, aki saját fiaként 

felnevelte. Fiatalkorában egy lakomán valaki fattyúnak nevezte. Elment Delphoiba és 

ugyanazt a jóslatot kapta, mint apja. Ezért nem tért vissza Korinthoszba, mert Polüboszt és 

feleségét hitte szüleinek. Thébai felé idegenekkel veszekedésbe keveredett és megölte igazi 

apját.  A thébaiak lázasan kutatták Laios gyilkosát, de nem akadtak rá. Nem kellett sok idő, 

s újabb csapás vonta el a figyelmüket Laios haláláról. Héra istennő egy pusztító szörnyet 

küldött rájuk, egy leányarcú, szárnyas, oroszlán testű Sphinxet. A Théba melletti dombon 

ült a szörny, és egy rejtvényt adott fel az embereknek: „Van egy kétlábú, háromlábú, 

négylábú élőlény, s akkor a leggyöngébb amikor a legtöbb lába van. Melyik az?” Sokan 

próbálták megoldani a rejtélyt, de senkinek sem sikerült, és aki nem tudta a megfejtést, 

annak az életével kellett fizetnie. A Thébaiak nagyon el voltak keseredve, még a jós 

Teiresias sem tudott segíteni. E tájban érkezett Oidipus a város közelébe, és megfejtette a 

rejtvényt. A megoldás az ember volt, ugyanis felnőtt korában két, öreg korában három lába 

van, mert bottal jár, kisgyermekként, pedig négy, mert négykézláb jár. A Sphinx levetette 

magát a szikláról és szörnyethalt. A Thébaiak megörültek, Oidipusnak kínálták a trónt, s 

ezzel a királynő, Iokasté kezét. Négy gyermekük született: Polüneikész, Eteoklész - fiúk, 

Antigoné, Iszméné - lányok. Dögvész tör ki, a jóslat szerint addig tart, míg Laiosz gyilkosa 

nem bűnhődik. Ekkor nyomozás kezdődik, majd lassan Oidipus rájön mindenre. Ő 

megvakítja magát, Iokasté pedig öngyilkos lesz. A trón Iokasté testvérére, Kreónra száll.  

 Visszatérve a színházlátogatás után az iskolába, a diákok megebédelnek, majd 

megbeszéljük a látottakat. Irányított beszélgetés: 

 Mit gondoltok drámáról, milyen érzések támadtak fel bennetek az Oidipus király 

című dráma nézése közben?  

 „Az vagyok, aki vagyok. Úgyse lehetek  

más: mért féljek hát fölfedezni, ki vagyok?” – Mondja Oidipus. Szerintetek jobb 

lett volna Oidipusnak úgy meghalni, hogy valójában nem tudja meg szörnyű tettét ?  

 Milyen szerepe van a műben Oidipusnak?  Szerencsétlen áldozat, vagy bűnös apa 

gyilkos és vérfertőző? Bűnösnek tartjátok-e őt? 

 Szerintetek van-e értelme menekülni a sorsunk elől? Hisz Oidipus hiába tett meg 

mindent, úgy is rá talált végzete.   
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A megbeszélés után egy előadást hallgathatnak meg a diákok, melyre meghívott 

vendég a szomszéd iskola egyik magyar nyelv és irodalom tanára, aki prezentációs 

előadással készült a gyerekek számára Homéroszról .  A napot egy teadélután zárja 

(v.ö.: Staud, 1986. Falus,1980. Babits, 1980. epa.oszk.hu). 

 

6.2 Görög napok, második nap 

A színjátszás minden nép kultúrájának szerves része a társadalmi alakulás 

legalacsonyabb szintjén éppen úgy, mint a civilizáció legfejlettebb fokán. 

Ugyanakkor valamennyi művészet közül a színház tükrözi talán legérzékletesebben 

egy nép és egy kor politikai, társadalmi, gazdasági és művészi törekvéseit, vagy – 

Shakespeare szavaival –: a színház mutatja fel magának az időnek, a század 

testének tulajdon alakját és lenyomatát. S mindezt azáltal tudja megtenni, hogy 

magába olvasztja az irodalom, a képzőművészet, a zene, a tánc, a szokás, a divat 

kortársi anyagát, s belőle építi fel a maga változó-mulandó művészetét. 

( V.ö: Staud, 1986.) 

Az első napon a gyerekek egy színházlátogatásnak lehettek tanúi, a következő 

napon, pedig ők maguk fognak egy színházat megjeleníteni. A Thébai mondakörrel 

már megismerkedtünk az előző nap. Tudjuk azt, hogy Oidipus tragédiája nem zárul le 

csak úgy, Szophoklész gyermekiről is írt egy drámát. Ennek a címe Antigoné. 

Oidpudnak és Isménének négy gyermeke születik.  Ezzel beteljesedik a csapás második 

része, mert Oidipus elveszi saját anyját, s a házasságból születik két fiú, és két lány 

gyermek. Eteoklés és Polyneikés, a fiúk és Antigoné és Isméné, ők a lányok. Oidipus 

tragikus esete után fiai felváltva uralkodnak.  Eteoklész számûzi testvérét, ebből 

veszekedés, majd Polüneikész argoszi sereggel tér vissza. A két testvér megöli 

egymást.  A trón Iokaszté testvérére Kreónra száll. Antigoné elmondja testvérének, 

Iszménének, hogy halott bátyjukat, Polüneikészt nem temethetik el tisztességben Kreón 

parancsára. A fiatal harcos bűne az volt, a városra támadt. Antigoné nem nyugszik bele 

a parancsba és titokban el akarja temetni fivérüket. Ehhez Iszméné segítségét kéri, aki 

ugyan egyetért abban, hogy a halottaknak meg kell adni a végtisztességet, de nem mer 

ellenszegülni Kreón parancsának. Antigoné megharagszik Iszménére és egyedül készül 

végrehajtani tervét.  Megjelenik egy őr, aki elmondja, hogy valaki porral szórta be a 

holttestet, de nem tudják ki volt. A vének tanácsa még figyelmezteti is a királyt, hogy 

halandó nem szegülhet ellen az istenek törvényének, de Kreónt elvakítja a bosszú. 
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Túlságosan félti hatalmát ahhoz, hogy saját szavát megmásítsa. Elengedi az őrt, de 

követeli a tettest. Hamarosan el is kapják Antigonét, aki büszkén vállalja tettét. Kreón 

úgy sejti, biztosan Iszméné is segített testvérének és őt is meg akarja büntetni. 

Antigoné nem ismeri el Kreónt királynak és arról beszél, hogy istenek törvényei 

felülírják az emberieket. A két nővér végül börtönbe kerül, pedig Antigoné Kreón 

fiának, Haimónnak a menyasszonya. A kar vészjósló dolgokrók jövendöl. Mikor 

Haimón minderről értesül, észérvekkel próbálja meggyőzni apját, de ő nem vonja 

vissza szavát, mert ez rossz fényben tüntetné fel, mint uralkodó. A nép Antigoné pártját 

fogja. Kreón elrendeli, hogy éppen csak annyi ételt kapjon Antigoné, ami elégséges az 

életbenmaradáshoz. Iszménét elengedik a kar tanácsára. Theiresziász, a vak 

jövendőmondó szintén figyelmezteti a királyt, hogy ez az utolsó lehetősége, hogy 

helyrehozza eddigi hibáit. Kreón itt is politikai összeesküvést sejt és nem ismeri be 

tévedését. A jós erre közli, hogy Polüneikész halála miatt egy napon belül egy újabb 

thébai férfi fog meghalni és ez nagy szerencsétlenséget hoz majd a király fejére. Erre 

már észbe kap és próbálja rendbehozni, amit elrontott, de késő. A jövendőmondó 

hamarosan azzal a hírrel érkezik, hogy a fia, Haimón öngyilkos lett. Haimón anyja 

kérdőre vonja férjét, hogy történhetett ez meg. Kreón eltemeti Polüneikész holttestét, 

majd a sziklasírhoz igyekeznek egyik szolgájával, hogy kiszabadítsák, de későn 

érkeznek, Antigoné már halott.  Haimón leszúrja magát egy tőrrel. Szemében harag és 

düh volt, nem bocsájtott meg apjának. Fia holttestét hozva tudja meg a hírt, hogy 

felesége is öngyilkos lett, és őt okolta a család szörnyű balsorsáért. Kreon tehát 

megtarthatta féltett királyságát, de mindenkit elveszített, aki közel állt hozzá és senkire 

nem támaszkodhatott. 

Szophoklész Antigonéja az európai dráma egy sajátos típusát képviseli. Ez a 

tragédia egyetlen konfliktus köré épül: két, egymás ellen feszülő akarat összeütközését 

ábrázolja. A főszereplő rendszerint olyan erkölcsi elveket képvisel, amelyeknek 

igazságát az adott korban mindenki elismeri. A drámai cselekmény arra kényszeríti a 

nézőt, hogy válasszon a színpadon felkínált magatartásformák közül. Az író szinte 

sugalmazza a helyes döntést a jellemek milyensége által, de állásfoglalása nem mindig 

egyértelmű és nem menti fel a nézőt a döntés felelőssége alól.   

 A Görög napok második napján az Antogoné című drámát játsszák el a diákok. 

A színdarab a két nővérrel kezdődik. 

ANTIGONÉ 
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Iszméné, testvér, egy szív, egy lélek velem, 

Ismersz-e bajt, mit Oidipusz atyánk után 

Kettőnkre, kik még élünk, nem halmozna Zeusz? 

Mert nincsen átok és nincs semmi fájdalom, 

Nincs becstelenség és nincsen megcsúfolás, 

Amit ne látnánk rajtunk teljesedni be. 

Most is mi az, mit városszerte hall a nép, 

Kihirdetésre mily királyi szó került? 

Hallod, tudod? Vagy nem jutott füledbe még, 

Mivel sújtják a gyűlölők szeretteid? 

ISZMÉNÉ 

 Hozzám szeretteink felől, Antigoné, 

Se jó, se rossz hír nem jutott azóta, hogy 

Két testvér két testvérünket vesztettük el, 

Kik egy napon s egymás kezétől estek el. 

Ma éjjel Argosz harci népe elvonult 

S azóta semmit sem tudok, mi engemet 

Boldoggá tenne vagy mélyebbre sújtana. 

ANTIGONÉ 

 Mindjárt gondoltam, épp azért hívattalak 

Kapun kivűlre, hogy szavam ne hallja más. 

ISZMÉNÉ  

Mi az? Mi nyugtalanság van szavad mögött? 

ANTIGONÉ 

 Hát nem megvonta két testvér közül Kreón 

A másiktól, mi egyiknek kijárt, a sírt? 

Eteoklészt, mint mondják, jog s törvény szerint 

A föld göröngyével takarta el, hogy őt 

Az alvilágiak közt várja tisztelet. 

De Polüneikészt, mert elhullt vesztett ügyért, 

Ilyen parancs fut szét a város népe közt, 

Hogy eltemetni, sem siratni nem szabad, 

Hagyják, heverjen ott megkönnyezetlenül, 
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A dögmadár kívánatos zsákmányaként. 

A jó Kreón ilyen parancsot osztogat 

Neked s nekem - nekem! ki kell ezt mondanom! - 

S mindjárt jön is, hogy kik még nem tudják talán, 

Azok saját szájából hallják meg s vegyék 

A tiltó szót szivükre, mert ki megszegi, 

Nyilvánosan fogják azt megkövezni majd. 

Ez így van, és most megmutathatod, ki vagy, 

Derék ősökhöz méltó, vagy hitvány utód. 

ISZMÉNÉ Szerencsétlen leány, ha így van ez, magam 

- Kötök vagy oldok - rajta mit változtatok? 

ANTIGONÉ 

 Gondold meg ezt: velem tartasz, segítesz-e? 

ISZMÉNÉ 

 Terved hová vezet, milyen veszélybe mégy? 

ANTIGONÉ 

 A drága testet két kezeddel bírod-e? 

ISZMÉNÉ 

 Te mernéd eltemetni őt, akit tilos? 

ANTIGONÉ 

 Testvéremet s testvéredet, ha nem követsz, 

De senki áruláson engemet nem ér. 

ISZMÉNÉ 

 Ó, jaj, testvérem, emlékezz reá, atyánk 

Mily megvetetten pusztult el, mikor maga 

Kutatta fel saját förtelmes tetteit, 

S látván kiszúrta két szemét saját keze. 

A hitves és szülő - e két név egy személy  

Kötélen végzi szégyennel telt életét. 

A harmadik csapás: két testvér egy napon 

Öngyilkos indulattal pusztulásba ront, 

S közös halált egymás kezén szenvednek el. 

Ketten maradtunk meg csupán, gondold csak át, 
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Mi vár reánk, ha általhágjuk vakmerőn 

A törvényt, mit király kimond, s hatalma véd. 

Meg kell hogy ezt is értsd: mi gyönge nők vagyunk. 

A férfiakkal nem tudunk megküzdeni, 

Erősebbek s ha már felettünk ők urak, 

Szót kell fogadni, bármiként is fáj e szó. 

ANTIGONÉ 

 Hát nem hívlak többé magammal, sőt ha még 

Jössz is magad, segítséged nem kell nekem. 

Te légy okos, ha tetszik; én őt el fogom 

Temetni ha ezt teszem, meghalni szép. 

ISZMÉNÉ 

 Én semmit ellenükre nem teszek, hanem 

A város ellen tenni sincs erőm elég. 

ANTIGONÉ  

Te tégy, ahogy jónak látod, de én megyek 

És édes testvérem fölé sírt hantolok. 

ISZMÉNÉ  

Ó, én szerencsétlen, téged hogy féltelek! 

ANTIGONÉ 

 Értem ne aggódj, intézd csak tensorsodat! 

ISZMÉNÉ  

Hideg fut át, s tebenned ég a szenvedély. 

ANTIGONÉ 

 Ha nem bírom, ráérek abbahagyni még. 

ISZMÉNÉ 

 A lehetetlent célba venni sem való. 

ANTIGONÉ 

 Ha így beszélsz, meg kell gyűlölnöm tégedet, 

S halott testvérünk is méltán gyűlölni fog. 

ISZMÉNÉ  

Menj hát, ha tetszik, ámde tudd, hogy esztelen, 

Ha mégy s mégis szeretnek hű szeretteid. 
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Iszméné a palotába megy, Antigoné oldalt távozik 

KREÓN  

Mit most az Oidipusz fiakra hirdetek, 

Ezért a városért harcolt Eteoklész, 

Ezért forgatva dárdáját esett is el, 

S én végtisztességét megadni rendelem, 

Mint illik és a hős halottaknak kijár. 

De Polüneikészt, bár egy test, egy vér vele, 

Mivel hazája és az ősi istenek 

Ellen hozott hadat; míg számkivetve volt, 

S vár fokára lángot vetni készen állt 

S a testvér vérét inni s űzni mint rabot, 

Hát városszerte meghirdetni rendelem, 

Hogy eltemetni s megsiratni sem szabad. 

De hagyni kell, heverjen ott a pőre test, 

Kutyák s a dögmadár undok zsákmányaként. 

( Kreón beszéde közben Antigoné megjelenik a színpad mellett és óvatosan behinti 

testvérét homokkal) 

KARVEZETŐ 

 Tetszésed ez, Kreón, Menoikeusz gyermeke, 

Különbséget teszel hű s pártütő között, 

Különben is csak rajtad áll itéletet 

Az élők és holtak felett kimondani. 

KREÓN 

 Vigyázzatok ti rá, hogy teljesüljön is. 

Az őr fellép 

ŐR Uram, nem mondhatom, hogy fürgék lábaim, 

S a nagy futástól hagy ki tán lélekzetem, 

Sőt meg-megállni, késztetett a gondolat, 

S már-már azon voltam, hogy visszafordulok. 

Mert megszólalt a lélek bennem, s szólt imígy: 

Szerencsétlen, hová? Mi büntetés elé? 

KREÓN 
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 Mi baj, hogy így elveszted bátorságodat?  

ŐR  

Félelmetes tett hírét hozni is nehéz. 

KREÓN 

 Most sem beszélsz, hogy aztán elhordhasd magad? 

ŐR 

 Beszélek én; a holttestet, ki, nem tudom, 

Imént homokkal hintve; szent szokás szerint 

Megtéve mindent, eltemette s elszökött. 

KARVEZETŐ 

 Kezdettől fogva sejtem én, uram király, 

Hogy istenek kezére kell ismerni itt. 

KREÓN 

 Ne szólj tovább, nehogy magadra vond dühöm, 

És vénségedre balgának találjalak! 

Hisz tűrhetetlen szóbeszéd, amit beszélsz, 

Hogy oly halottal istenek törődjenek. 

Kreón a palotába megy 

KAR 

 Sok van, mi csodálatos, 

De az embernél nincs semmi csodálatosabb. 

Ő az, ki a szürke 

Tengeren átkel, 

A téli viharban 

Örvénylő habokon, 

S Gaiát, a magasztos istennőt, 

Zaklatja a meg megújulót 

Évről évre az imbolygó ekevassal, 

Fölszántva lovával a földet. 

Az őr jön, Antigonét vezetve 

KARVEZETŐ 

 Mit látok? Nem, nem hihetem. 

De ha látja szemem, hogyan 
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Mondjam: e leány nem Antigoné? 

Boldogtalan, 

A boldogtalan Oidipusz leánya 

ŐR  

Ím, itt e lány, a tettet ő követte el, 

A sírnál tetten értük 

KREÓN  

Látom, hozod, de hol s hogyan találtad őt? 

ŐR  

Mit mondjak még? A férfit ez temette el. 

KREÓN  

Amit mondasz, való? Nincs benne tévedés? 

(Antigonéhoz) S te állsz csak itt fejed lehajtva, szólj te már, 

Elvállalod, hogy megtetted, vagy cáfolod? 

ANTIGONÉ  

Elvállalom s tagadni nem fogom soha 

KREÓN  

S mégis törvényemet meg merted szegni te? 

ANTIGONÉ  

Hiszen nem Zeusz volt az; ki így rendelkezett, 

S az alvilági istenek között lakó 

Diké sem szab nekünk ilyen törvényeket. 

Parancsaidban nem hiszem, hogy oly erő 

Lehet, mely engem istenek nem változó 

Íratlan törvényét áthágni kényszerít. 

Mert nem ma vagy tegnap lépett életbe az, 

De nincs ember, ki tudná, hogy mióta áll. 

Az istenek ne mérjenek rám büntetést: 

Embertől nem félek, bármily tervet kohol. 

KARVEZETŐ 

 Érdes beszédű apja érdes lánya ez, 

Már látom én, a baj se hajlította meg. 

KREÓN 
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 E lány a gőgösséget úgy tanulta ki, 

Hogy városunk törvényén tette túl magát; 

Gőgjének az már második próbája volt, 

Hogy bűnös tett után büszkén nevetni tud, 

Ő lenne férfi és nem lennék férfi én, 

Ha ily kemény dacot hagynék büntetlenül. 

A legrosszabb halált el nem kerülheti, 

Hugával együtt, mert én ezt is vádolom, 

A temetés tervéről biztosan tudott. 

Hívjátok őt is, ott benn láttam én imént 

S feltűnt zavart és réveteg tekintete. 

ANTIGONÉ 

 Kezedre adtak s meghalok - többet kívánsz? 

KREÓN 

 Nem én, ha ez meglesz, mindent elértem én. 

( Antigonét börtönbe viszik. Közben megjelenik Hamión, Kreón fia, Antigoné kedvese, 

aki már hallott szerelmét ért ítéletről)  

HAIMÓN 

 Apám, tiéd vagyok, te tűzöl célt elém 

S tanácsaid követni mindig kész vagyok. 

Mert nincs szerelmi frigy; mit többre tartanék, 

Mint azt, hogy életem vezesd jóságosan. 

KREÓN  

Igy is kell mindig érezned, fiam, s apád 

Szándékát minden másnál többre tartanod. 

HAIMÓN  

Ám akkor légy király a puszta föld felett. 

KREÓN  

Nyilvánvaló: a nő pártjára állt ez itt. 

HAIMÓN  

Akkor te nő vagy, mert én csak rád gondolok. 

KREÓN 

 Gonosz fiú, atyáddal perbe szállni mersz? 
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HAIMÓN  

Mert látnom kell, hogy jogtalanságot teszel. 

KREÓN  

Tekintélyem megóvni volna jogtalan? 

HAIMÓN 

 Az istenek tekintélyét sérted vele! 

KREÓN  

Gyalázatos beszéd, a nő hálózta be! 

HAIMÓN 

 De én gonosztett hálójába nem jutok 

KREÓN  

Nem éred el, hogy éljen s hitvesed legyen. 

HAIMÓN  

Mást is megöl halála, 

 hogyha meghal ő. 

KREÓN  

Még fenyegetni mersz te engem, szemtelen? 

HAIMÓN 

 Ennek nem szemtelenség ellentmondani. 

KREÓN  

Ebből is sírva fogsz kijózanodni még. 

HAIMÓN  

Apám ne volnál, mondanám, hogy nincs eszed. 

KREÓN 

 Igen? Hát, esküszöm, te nem soká örülsz, 

Hogy így gyalázhatsz engemet büntetlenül. 

HAMIÓN  

Szemed se látja már 

Az én arcom többé, keress barátokat, 

Akik hajlandók tűrni őrjöngésedet. (El) 

KARVEZETŐ 

Fiad vad indulatban ment el, ó király. 

S az ő korában ez veszélyes is lehet. 
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(Közben elővezetik Antigonét a palotából)  

ANTIGONÉ 

 Lássatok engem, ó hazám polgárai, 

Hogy indulok én ez utolsó 

Utamra, utószor 

Látva a nap fényét, 

S aztán soha többé. Az egy közös úr, 

Hádész engem élve hajt 

Akherón partja felé. 

Menyegzőt nem értem én, 

És nekem nem zeng a nászdal, 

Engemet eljegyzett Akherón. 

KREÓN 

 Mit gondoltok, ha meg lehetne váltani 

Halált a jajgatással, véget érne-e? 

Még mindig nem vittétek el? Beboltozott 

Sírbarlangjába téve, mint parancsolom, 

Hagyjátok ott magára s haljon meg, ha kell. 

ANTIGONÉ 

 Ó sírom, nászszobám, te föld odvába vájt 

Örök tanyám, immár elindulok feléd…  

Az élettől, mely nászt igért, már nem fogok 

Hitvest ölelni és táplálni gyermeket, 

Kifosztva mindenből, baráttalan megyek 

Tovább s bár élek még, a holtak odva vár. 

Az istenek melyik törvényét hágtam át? 

Hogy nézzek már az istenekre én, szegény? 

Szövetségest ugyan kiben remélhetek, 

Ha így jutalmazták meg jámborságomat? 

Ha mégis istenek szemében így helyes, 

A szenvedésben ismerem fel vétkemet. 

Ha meg nem én, de itt ezek vétkeztek, úgy 

Csak azt szenvedjék, mit rám mértek jogtalan! 
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Antigonét a kardal közben elvezetik. Jön Teiresziasz, a vak jós; egy gyermek vezeti 

KREÓN 

 Mi baj? 

TEIRESZIASZ 

 Majd megtudod, ha végighallgatod szavam: E gyermek itt mindenről tájékoztatott, 

Igy tudtam meg, hogy kárbament az áldozat, 

Mert engem ő vezet, mindenki mást meg én. 

A város ezt a bajt miattad szenvedi, 

Mert avval vannak telve mind a szent helyek, 

Hogy dögmadár s ebek zsákmánya lett szegény, 

Ki elbukott a harcban, Oidipusz fia. 

Ezért nem kell oltárainkon áldozat 

Az isteneknek, és a tűz hiába ég, 

S nekünk már jót sem jelent, madár ha zúg, 

Mert ember vérével lakott jól mindegyik. 

KREÓN  

Te vén ember, te, mint a célt a céllövők, 

Mind célba vesztek engemet, próbát teszel 

Rajtam te is mesterségeddel! 

Nem tudnád, hogy királyodat szidalmazod? 

TEIRESZIASZ  

Figyelj tehát minden szavamra: nem soká 

Fog körbejárni pályáján a napszekér,33 

S te adni fogsz az ágyékodból származó 

Fiakból egyet váltságul halottakért, 

Mert mélybe lökted azt, ki fennjárhatna még, 

Az élő lelket sírverembe zártad el, 

S ki alvilági istenekhez tartozik, 

A holtat eltemetni meg nem engeded. 

Pedig nincs már hozzá jogod s az égiek 

Világához sem tartozik: te ellenük 

Támadsz. Erinüszek leselkednek reád,  

Az istenek küldték ki őket ellened, 
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Saját bűnöd szerint mérnek rád büntetést. 

Figyelj tehát szavamra és itélj magad.  

Teiresziaszt a gyermek elvezeti 

KARVEZETŐ  

Elment, uram, s itt hagyta szörnyű jóslatát, 

KREÓN 

 Én is tudom, s ez megzavarja lelkemet. 

Engedni oly nehéz, de mégis súlyosabb, 

Ha ellenáll az ember és romlásba jut. 

Kreón elmegy, Hírnök jön. 

KARVEZETŐ  

Királyainkról mily rossz hírt hozol megint? 

HÍRNÖK  

Meghalt s ezért okolni élőket lehet. 

KARVEZETŐ  

Kit öltek meg? S ki ölte meg? Beszélj, beszélj! 

HÍRNÖK  

Haimón halott. Önvére volt a gyilkosa.  

KARVEZETŐ 

 Ott látom jönni a szegény Eurüdikét, 

Kreónnak hitvesét. Hallotta már a hírt, 

Vagy véletlen vezette erre lépteit? 

EURÜDIKÉ 

 Ó, polgárok, hallom, rólam beszéltetek. 

Alig léptem ki még, hogy Pallasz templomát 

Keressem fel s könyörgésen részt vegyek, 

Ajtót nyitok s a záron tartom még kezem, 

És akkor baljós hang ütötte meg fülem: 

Házunkat ért csapásról szóltatok megint. 

Eurüdiké, szolgálóival együtt, hirtelen bemegy a palotába 

KARVEZETŐ  

Itt jő a király már, maga hozza, 

Saját keze hozza a bűn jelét; 
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Ha ugyan kimondani nem tilos: 

Nem más, maga hozta magára a romlást. 

KREÓN  

Jaj, esztelen ész, amit elkövetett, 

Hogyan ölt a merevség, 

Látjátok itt azt, aki ölt 

És azt, aki meghalt, az apát s a fiút. 

KARVEZETŐ  

Jaj, látom későn ismered fel, hogy mi jó. 

KREÓN  

Ó, jaj nekem, 

Mit szenvedek, hogy megtanuljam! Már tudom, 

Hogy isten súlyos kézzel mért csapást az én fejemre. 

Második hírnök kilép a palotából 

MÁSODIK HÍRNÖK 

 Uram király, neked minden bajból kijut. 

Csak most hozod kezedben egyiket, de lépj 

A házba s ott elődbe tárul új csapás. 

KREÓN  

Hát érhet még nagyobb csapás? Mi vár reám? 

MÁSODIK HÍRNÖK  

Meghalt halott fiadnak anyja, hitvesed, 

Még friss sebében véresen fekszik szegény 

KREÓN  

Siratom, jaj, 

Anyjával fiamat, hogyan 

Ér a halál a halál nyomában! 

Ó, jaj nekem, 

Szerencsétlennek, látnom kell ez új csapást. 

Mi vár reám, mi balsors várhat még reám? 

Szegény fiam holttestét fogja még kezem, 

S szememmel látom már másik halottamat. 

Jaj, gyermekem, jaj, jaj, szegény anya! 
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Jőjj már, jőjj már, 

Tűnj már a szemembe, legszebb 

Nap, mely legutolsó 

Órámat hozod, ó jőjj, 

S több napot aztán már ne is érjek utánad. 

KARVEZETŐ  

Majd erre is kerül sor, ámde rád ma még 

Más munka vár: a többit istenekre bízd. 

KREÓN  

Kimondtam, és tőlük se kérek semmi mást. 

KARVEZETŐ 

 Ne kérj te semmit, mert mi elvégeztetett, 

Halandó ember azt el nem kerülheti. 

KREÓN  

Vigyétek a céltalan életűt, 

Akaratlan öltelek meg, fiam, 

És tégedet, ó te szegény asszony. 

Jaj, merre tekintsek? Az én kezemen 

Minden, minden balul üt ki, 

Énrám iszonyú sors méretett. 

KAR  

Bölcs belátás többet ér 

Minden más adománynál. 

Az isteneket tisztelni kell, 

Gőggel teli ajkon a nagy szavak 

Nagy romlásra vezetnek - 

S józanná nem tesz, csak a vénség. 

(Antigoné, mek.oszk.hu)  

A színdarab eljátszása után megbeszéljük a diákokkal a művet irányított beszélgetés 

alapján. 

  Szophoklész Antigonéja a drámairodalom egyik legismertebb műve, mind a mai 

napig a legtökéletesebb tragédiaként tartjuk számon. Antigoné elszántan küzdött céljaiért, 

http://mek.oszk.hu/
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azonban el kellett buknia egy konfliktus miatt. Szophoklész tragédiájának súlypontja, az 

emberábrázolás, az emberi jellemek, tettek, küzdelmek megjelenítése. Antigoné 

szembeszállt a királlyal, de engedelmeskedett az isteni törvényeknek. Antigoné 

szembeszegült, és megingathatatlanságával mindenkinél nemesebben viselkedett. Kreón 

saját daca és kegyetlensége miatt elvesztette feleségét és fiát is. Nem tudta megállítani a 

végzetet, és összeroppant, pedig a bölcs belátás többet ér minden adománynál. A drámai 

konfliktus tehát Kreón és Antigoné között bontakozott ki. Antigoné isteni törvényeknek 

engedelmeskedett, Kreón az emberi törvényeket követte, hatalomvágyát és zsarnokságát. 

Antigoné meghalt, de tragikumával mégis fölemeltetett és hőssé vált, Kreónnak pedig 

hiába teljesült be az akarata, minden mást elveszített, nyomorulttá vált. Hübrisze okozta 

saját vesztét és családja pusztulását. Ebben a drámában is világossá válik előttünk az egyik 

fő mondanivaló: a sorsát senki sem kerülheti el. Antigoné bár gyönge nő, mégis tiszta 

szívű, erős jellem, aki határozott. „Gyűlölni nem, csak szeretni születtem én”   

 Szophoklész drámája nem csak az emberi magatartásformák miatt tökéletes, de 

drámájában megtalálható öt alapvető viszony: férfi és nő, idős és fiatal, egyén és 

társadalom, élők és holtak, valamint az isten és az ember viszonya is megtalálható a 

műben. Maga a teljesség fedezhető fel a drámában. Szophoklész elsöprő erővel tudta 

megjeleníteni a két nagy rendű hatalom: a szeretet és a társadalmi együttélés közötti 

konfliktust. Ez erkölcsi dilemma, melyet az ember csak nagy küzdelem árán oldhat fel, de 

hát  „Sok van mi csodálatos, de az embernél nincs semmi csodálatosabb”.   

 A színház megjelenítése mellet és az Antigoné című dráma eljátszása mellett egy 

írói vetélkedőt is rendezünk, mely alatt görög stílusú drámát kell létrehozniuk a diákoknak, 

betartva annak görög sajátosságait. A tragédia a dráma műnemébe tartozó színpadra szánt 

műfaj, melyben valamilyen értékveszteség következik be. A hőse elszántan küzd céljaiért, 

azonban konfliktusba kerül egy másik hőssel, és e harcban elbukik. Ez az olvasóban 

katarzist, vagyis együttérzést, félelmet vált ki. A tragédiákat az ókori drámai versenyek 

keretein belül mutatták be, 2-3 színész és egy kar szereplésével. A művek alapja a hármas 

egység, vagyis a tér, idő és cselekmény egysége. Mi is ez? Elvárás volt, hogy a drámai 

események egy helyszínen, egy nap (0–24 vagy maximum 36 óra) alatt játszódjanak, s a 

cselekmény egy szálon bontakozzon ki.  

 Az ókori görögöknél minden évben tavasszal (március-április) rendezték meg a 

nagy Dionüszosz-ünnepet, melynek fénypontja a drámai verseny volt. Ezen i.e.534-tôl 

tragédiaköltők, i.e.486-tól komédiaköltők is részt vettek. A versenyeket irányító arkhón 
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három tragédiaköltőnek és öt komédiaszerzőnek adott játszási engedélyt. A győztes híres 

és tisztelt költő lett. A diákok pályázhatnak tragédiákkal és komédiákkal egyaránt. 

Valamint verseket és epigrammákat is írhatnak. A győztes megkapja a iskola legjobb 

költője címet ( v.ö.: Ritoók, 2009, mek.oszk.hu). 

   Az görög színház megjelenítése és eljátszása után meghívott vendég tart előadást a 

diákoknak a görög istenekről. A meghívott előadó a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskola tanára.  

 

6.3 Görög napok harmadik nap 

A görög napok utolsó napjára egy vetélkedőt terveztem, melynek célja, a tananyag 

játékos formában való elmélyítése. A vetélkedő előtt egy meghívott tanárt látunk vendégül, 

a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola történészét, aki előadást tart a diákoknak 

az ókori görög művészettel kapcsolatban. Ezt követően egy játékos vetélkedő következik, 

ahol a diákok nem csak összemérhetik tudásukat, de kreatív feladatok is várnak rájuk. 

 

Vetélkedő forgatókönyve 

Téma: Az antig görög irodalom (ezen belül Szophoklész drámái)  

Cél: Játékos formában leellenőrizni a diákok tudását, és a már meglévő tudásanyag 

elmélyítése. 

Osztály: 7. osztályok 

Három csoport. Minden csoportba 5 ember kerül.  

Fealadatok: 

I. Névválasztás. Minden csoportnak választania kell egy nevet, amely az antik görög 

irodalomhoz kapcsolódik. Írniuk kell egy csapat mottót is a névválasztás után.  

II. Villámkérdések. ( A diákoknak írásban kell válaszolni a kérdésekre.)  

1) Milyen szertartásokhoz kapcsolódik a dráma kialakulása? (A dráma 

kialakulása szertartásokhoz (első sorban vallási szertartások), elsősorban 

Dionüszosz ünnepeihez kapcsolódik.) 

2) Hány részből állt az ókori görög színház? (A színházak három részből 

álltak: az orkhésztrából, theatronból és szkénéből) 

3) Hány művet írt Szophoklész? (kb 120)  

4) Ki volt Homérosz? ( Kr.e. 8. században élt költő)  

5) Melyik állítás igaz Szophoklészre : 
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a szenvedély költője  

a düh költője    

az istenek kedvence  

6) Milyen eposzi kellékeket ismersz ? ( in medias res, invokáció, 

propzíció, enumeráció, reflexió, anticipáció)  

7) Melyik nemzetség történetét dolgozza fel Szophoklész Antigoné című 

drámájában? (Labdakida) 

8) Hogy hívták Oidipus apját? ( Laios)  

9) Mi volt a szfinx találós kérdése, amelyet Oidipus megfejtett ? ( Van egy 

kétlábú, háromlábú, négylábú élőlény, s akkor a leggyöngébb, amikor a 

legtöbb lába van. Melyik az? ) (ember)  

10) Hogy hívták Antigoné testvéreit? ( Isméné, Polyneikés, Eteoklés ) 

III.  Kiről van szó? ( Szóbeli. Amelyik csapat tudja az emeli a kezét. ) 

1. Oidipis és Iokasté leány gyermekei ( Antigoné és Isméné) 

2. Oidipus nevelő apja ( Polybos király ) 

3. Leány arcú, szárnyas oroszlán testű szörny ( Sphinx ) 

4. Oidipus bukása után Théba új királya ( Kreón ) 

5. Hamión anyja, a király felesége ( Eurydiké ) 

6. Fivére és városa ellen támad ( Polyneikés)  

7. Vak jövendőmondó ( Teiresziasz ) 

8. Antigoné szerelme, Kreón gyermeke ( Hamión ) 

IV. Találd ki, hogy ki vagyok! ( Ebben a feladatban szintén kilétére kell rájönni. A 

diákok 3 információt kapnak, minél kevesebb információ után jönnek rá, annál több 

pontot kapnak. Akik tudják a megfejtést, kézemeléssel jelzik. ) 

Oidipus 

- nevének jelentése dagadt lábú 

- apja azt a jóslatot kapja, hogy saját fia fogja megölni 

- megvakítja magát  

Laiosz 

- sokáig gyermektelen házasságban él 

- szörnyű jóslatot kap haláláról 

- saját fia öli meg 

Hamión 
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- meggyűlölte saját apját kegyetlensége miatt 

- öngyilkos lesz 

- tragikus hősnő szerelme 

Antigoné 

- „ Nem gyűlölni, csak szeretni születtem én”  

- szembeszállt a királyi hatalommal  

- bátor hős 

Isméné 

- négyen voltak testvérek 

- félt a királyi hatalomtól 

- Antigoné lány testvére  

Teiresias 

- egy gyermek vezeti  

- látás nélkül is jobban lát, mint bárki más 

- Thébai jós 

Kreón 

- Théba királya  

- makacs, saját akaratát akarja megvalósítani  

- Antigonét sziklasírba záratja 

V. Játsszuk el! ( Minden csoport kap egy feladatot, amit egy kalapból húznak ki. ) 

1. Oidipus megtudja mit vétkezett 

2. Isméné le akarja beszélni Antigonét tervéről 

3. Antigoné szembeszáll Kreónnal 

4. Teiresias tanácsot ad a gőgös Kreónnak 

5. Hamión apjával vitatkozik 

6. Antigonét sziklasírba viszik az őrök 

VI. Érvelés. ( Minden csapat ugyanazt a témát kapja, az kapja a pontot, amelyik 

csapat a leghatásosabban érvelt) 

Feladat: Képzeld el, hogy te vagy Antigoné ügyvédje. Írjatok védőbeszédet, mint 

Antigoné védőügyvédje, amelyet Kreónhoz intéztek. Minden csoport válasszon ki 

egy embert, aki az ügyvéd lesz, és egy másikat aki Kreónt alakítja. Adjátok elő a 

beszédet!  

VII. Írjatok epigrammát az Oidipus király című dráma kapcsán!  
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VIII. Activity 

A feladat: Minden csapat húz egy lapot, amelyen egy cselekvés van. Feladatotok, 

hogy el mutogassátok a cselekvést. Ha a saját csapatotok két perc alatt nem találja 

ki a megfejtést, a többi csoport számára szabad a rablás.  

Megfejtések:  

A Shpinx lezuhan a szikláról, Antigoné betakarja testvére holttestét, Oidipus 

megöli apját, Teiresias jóslatot mondd 

 

 Az eredmények alapján a zsűri összegez és kihirdeti a nyertes csapatot. A 

görög napokat egy jelmezbál zárja, amelyre a diákok görög karaktereknek öltöznek 

be.  
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VII. Összegzés 

Munkám során az volt a szándékom, hogy bemutassam az antik görög 

tragédiairodalom aktualizálásának lehetőségeit az iskolában. Célja, hogy mélyebb 

betekintést nyerhessünk az ókori görög tragédiákba, amely azért is nagyon fontos, mert 

európai irodalmunk alapját képezi az ókori görög irodalom, s ennek az irodalomnak a 

helyét és közvetítési lehetőségeit keresem a kárpátaljai magyar iskolák 

irodalomoktatásában. 2012-ben összeállított, kárpátaljai magyar tannyelvű közoktatási 

tanintézmények számára készült irodalom tantervben megtalálhatjuk az 5-9. osztályra 

vonatkozó tananyag mellett a tanulókkal kapcsolatos állami követelményeket is. 

Világirodalmunk hatalmas, ezért az általános iskolai oktatásba csak egy kis szelet 

kerül be az óriási tortából, ami az irodalom teljességét jelképezi. Az azonosságtudat 

formálódásához, az irodalmi értékek és kultúra megismeréséhez elengedhetetlennek 

tartom, hogy a diákok az általános iskolai évek alatt ne nyerjenek egy kicsivel mélyebb 

betekintést az európai kultúra, irodalom bölcsőjébe.  

Az első részekben Szophoklész költői nagyságát igyekeztem bemutatni, s legfőképp 

azt, hogy azok a dolgok, amelyeket tragédiáiban megfogalmazott, mennyire 

örökérvényűek. Szophoklész tragikus hőseitől van mit tanulni, tudnak példát mutatni egy 

olyan századból, amely már oly messzinek, s távolinak tűnik, és mégis, a ma emberéhez 

szólnak.  Az ókori görög drámát tekintve Szophoklész a minta, sok esetben a mérce is. 

Először bemutatásra kerül a görög színház, dráma és színjáték létrejöttének a főbb 

eseményei, majd rátérek Szophoklész életének, munkásságának és jelentőségének a 

bemutatására. 

  Ezek után igyekeztem az emberi magatartásformák és viselkedésmódok 

bemutatására Szophoklész drámáiban. Itt három drámát veszek át részletesen: Oidipus 

király, Antigoné és Élektra. Szophoklész minden drámájában olyannak mutatja az embert, 

amilyennek lennie kell. Tragikus hősei mindig pozitívak előttünk. Hagyja gondolkodni 

olvasó közönségét, nem ítélkezik a hősök felett, van, hogy nekünk kell eldöntenünk, mit 

tartunk igaznak. Még egy nagyon fontos dolgot megragad Szophoklész: a sorsát senki sem 

kerülheti el. Szörnyen tragikus, megrázó, olykor hihetetlen eseményeknek leszünk a tanúi, 

mégis a drámák mondanivalója a mai korra is érvényes. 

 Az iskolai tanterv nem fordít elegendő időt a görög irodalom tanítására, és ami még 

fontosabb, hogy az iskolában nem fektetnek elég időt az emberi magatartásformákra, ezért, 

másként kell ezt bevinnünk a diákok életébe. Fontos, hogy meg tudjuk találni azt a módot, 



87 

 

ami a gyerekeknek érthetővé és élvezhetővé teszi az irodalmat. Ezért az irodalom óra 

keretein kívül kell megismertetni a diákokat ezzel a kultúrával, hogy ne csak tudásukat 

bővítsük, de maradandóvá és élvezhetővé tegyük számukra az antik irodalmat, mindezt 

élményközpontúan. Ezért egy három napos programot szerveztem, melynek neve Görög 

napok.  Itt a gyerekek nagyon sok tudással gazdagodnak, ami szabad és kötetlen formában 

valósul meg, szinte úgy, hogy ők észre sem veszik azt, hogy tanulnak, és mind e közben 

rengeteg élménnyel gyarapodnak. Munkámban leírásra kerül a Görög napok terve, és 

zárásként egy vetélkedő forgatókönyve, amely szintén a tananyag játékos elmélyítését 

szolgálja, miközben feltárja a görög irodalom lepleit a diákok előtt, amelynek megismerése 

elengedhetetlen, mivel európai kultúránk bölcsője.   

  A munkát a felhasznált irodalom jegyzéke és az ukrán összegzés zárja. 
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РЕЗЮМЕ 

Мета моєї бакалаврської роботи – це представлення можливостей викладання 

давньогрецької трагедії на уроках літератури. Перш за все, ця робота спрямована на 

споглядання давньогрецької трагедії, тому що основою світової літератури є антична 

література. Моєю метою було здобути інформацію про позицію і можливість 

викладання давньогрецької літератури в Закарпатських школах з угорською мовою 

навчання. В навчальній програмі з літератури, яка була створена 2012 року, для 

Закарпатських шкіл з угорською мовою навчання, ми можемо знайти навчальний 

матеріал для учнів 5 – 9 класів. 

Як ми вже знаємо, наша світова література є дуже багатою і визначною, але 

учні в загальноосвітніх школах вивчають тільки обмежений матеріал з літератури. 

Я вважаю, що викладання літератури є необхідною основою для того щоб учні мали 

можливість володіти кращим представленням і знанням про літературні цінності, а 

також про відмінність культур світу. 

В першій частині бакалаврської роботи представлено поетичну велич 

Софокла, і перш за все ті відмінності його творчості які надали його трагедіям 

незмінність. Герої трагедій Софокла подають приклад теперішньому суспільству. З 

точки зору на давньогрецьку драму, Софокл є прикладом для багатьох письменників. 

Перш за все, було представлено давньогрецький театр, події завдяки яким 

створилися драми і комедії, і тільки після цього ми отримуємо інформацію про 

життя Софокла, його творчість і важливість його робіт. Після цього, я описала 

людські характери і відносини в драмах Софокла. В цій частині я беру до уваги три 

основні драми: Цар Єдип, Антигона та Електра. В кожній із цих драм, Софокл 

змальовує людину такою якою вона повинна бути. Його трагічні герої завжди 

являються позитивними перед читачами. Софокл надає читачам можливість 

розмірковувати прочитане, він ніколи не осуджує героїв своїх творів, а навпаки 

дозволяє читачеві вирішити, що ми перш за все вважаєм правдивим. Він вказує в 

своїх творах не ще одну важливу річ: ніхто не спроможний ухилитися від своєї долі. 

Інколи в нашому житті ми є свідками жахливих і неймовірних подій, проте драми 

цього письменника висловлюють дещо важливе і для теперішнього світу. 

Шкільна навчальна програма не надає достатнього часу для викладання 

античної літератури, а також не бере до уваги відвінні характери учнів. Надзвичайно 

важливим є те, щоб ми намагалися відшукати якнайкращий спосіб викладання 
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літератури, а також представити її значно цікавішою і зрозумілішою. Для того щоб 

це втілити, необхідно ознайомити учнів з античною літературою та її культурою за 

межами шкільних уроків. Саме тому, я організувала трьохденну програму для учнів 

під назвою: Грецькі дні. 

Протягом цієї програми учні мали можливість збагатити свої знання з 

літератури в вільних і неформальних умовах. В предстваленій роботі я описала 

детальний план цієї програми, а також її закінчення з кокурсом для учнів з 

давньогрецької літератури. 
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