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I.			Kilencedikes tanuló egyórás iskolai dolgozata (betűhív átirat)
B. Balázs

Az Antigoné alapkérdése és szerkezete (két igazság küzdelme)

	Az Antigonénak – mint konfliktusos drámának egy alapkérdés körül forog a története. Jelen esetben ez az alapkérdés abban testesül meg, hogy el kell-e temetni Polüneikészt. Ezen alapkérdés két szélső embere Kreón – aki szerint annak, aki a város ellen támadt, nem szabad olyan végtisztességben részesülnie, mint a városa védelmezőjének – és Antigoné, – aki mind testvéri szeretetből, mind azon okból, hogy a halottak feletti intézkedés az istenek dolga, nem az embereké – egymással szembekerülnek.
	Hegel szerint a két egyenértékű igazság megmérettetése a család és az állam pártfogóinak szembefordulása a mű. A drámát olvasva azt gondolná az olvasó, hogy a műben „fekete-fehér” szereplők vannak, miszerint Kreón mint „gonosz” nem enged Antigonénak, aki képes saját magát is feláldozni a testvéri szeretetért és az isteni békességért. Ez nem így van, be kell látni, Kreónnak is igaza van a maga módján. Ő, mint frissen trónra került uralkodó, városának a lehető legjobbat akarja, és ezt döntéseiben is egyértelműen meg akarja testesíteni. Kreón álláspontja teljesen érthető, csak ott tűnik durvának az ő intézkedése, hogy döntésével túllépi hatáskörét, és tényleg beleavatkozik az istenek dolgába. A „politikai csőlátás” az, ami ilyen drasztikus döntésekre készteti, és ezen a rögeszmén nem tesz túl.
	Tragikus irónia, hogy Kreón a trónbeszédben saját sorsát magyarázza akkor, amikor Antigonét bírálja és intézkedik.
„Senki lelkét, hajlamát és szellemét nem látni tisztán, míg kormányra nem került.”
„Kiben gondolat merev: könnyebben törik.” 

	A mű szituációján a szereplők az alapkérdéshez való viszonyulását értjük. Az alapkérdés két szélső emberét megtárgyalván térjünk át a többi szereplőre.
	Antigoné és Iszméné konfliktusa nem a központi motívum körül forog. Iszméné egyszerűen nem mer elég erősnek lenni ahhoz, hogy szembeforduljon az uralkodóval (de azért a büntetésből ő is kivenné a részét).
	Kreón és Haimón konfliktusa sem az alapkérdésen bontakozik ki. Haimón egyszerűen menyasszonyának akar kedvezni, menteni próbálja. Igaz ez bonyolultabb dolog, mert Haimón kettősen kötődik mind az apjához (tiszteletből), mind Antigonéhoz hitvesi szeretetből.
	Ezen kívül még egy szereplőcsoport is vizsgálandó, a konfliktushoz egyáltalán nem kötődő alakoké. Ilyen az őr, aki csak „saját magáért van” semmi köze az alapszituációhoz, nem is avatkozik bele.
***

II.			Kilencedikes tanuló egyórás iskolai dolgozata (betűhív átirat)
Cs. Pali

Az Antigoné alapkérdése és szerkezete (két igazság küzdelme)

Szophoklész Antigoné c. műve a Labdakidák mítoszát feldolgozó Szophoklész-trilógia része. Bár a három tragédia ugyanazt a mítoszt dolgozza fel, (Oidipusz király, Oidipusz Lolónoszban, Antigoné) nem egyszerre keletkezték és keletkezésük sorrendje nem áll összhangban a mítoszban leírt események sorrendjével.
	Az i. e. 452-ben keletkezett Antigoné alaphelyzete a következő: Oidipusz fiai, Polüneikész és Eteoklész Théba ostroma közben egymás kezétől estek el, ám az új király, Kreón rendelete szerint csupán a várost védő Eteoklészt szabad eltemetni és aki megpróbálkozik Polüneikész elföldelésével, halálban részesül.
	Oidipusz két lánya közül azonban Antigoné (a prologoszban testvérével, Iszménével folytatott vita után) a testvéri szeretetre és az isteni törvényre hivatkozva elhantolja Polüneikészt. Az ezután színrelépő Kreón az 1. epeiszodion első részében (melyet szokás „Kreón trónbeszédének” is nevezni) igen meggyőzően fejti ki a rendelet indoklását (Míg hatalmon én vagyok, egyforma osztályt nem nyer hitvány és derék”*), elveit az uralkodó megismeréséről („De senki lelkét, hajlamát és szellemét nem látni tisztán, míg kormányra nem került.”) és az uralkodásról (a király az állam szolgája, az állampolgárok érdekeit figyelembe véve kormányoz) A trónbeszéd után érkező Őr hírei hallatán (valaki eltemette Polüneikészt) a dühöngő uralkodó államellenes bűncselekményre gyanakszik. Az Őr által elfogott, az isteni törvényt képviselő Antigoné és az emberi törvényt képviselő Kreón párbeszéde indítja el a dráma lépcsőzetes szerkezetét bizonyító folyamatot. Kreón a darab során háromszor vitázik ellenfeleivel, akik egyre kevésbé elfogultak Antigoné iránt (Haimón Antigoné vőlegénye, Teiresziász egy teljesen elfogulatlan jós) vitapozíciójuk és érveik egyre erősebbek (az elfogult Antigoné a testvéri szeretetre és az isteni törvényre, a fiatal és tapasztalatlan Haimón a közvéleményre, Teiresziász az istenek nemtetszésének jelére – sikertelen áldozat – hivatkozik). A Haimónnal folytatott párbeszédben Kreón ellentmond a trónbeszédben felhozott saját érveinek, így meggyőződhetünk arról, hogy tulajdonképpen Kreón igazsága áll szemben az isteni-emberi igazságggal („Kreón: Hát Théba szabja meg nekem, mi jó, mi nem?!” ill. „Kié a föld, ha nem királya birtoka?”).
	Az utolsó vita után Kreón belátja tévedését és megpróbálja megmenteni Antigonét, de ez nem sikerül Antigoné halála kell az isteni igazság érvényesüléséhez és a darab lezárásához is (ellenkező esetben azt sugallná, hogy az ember következetesen hozhat rossz döntéseket, ha később megváltoztatja azokat.
***
*A kurzívan szedett részek a kéziratban más színű tollal szerepelnek. (A szerk.)
III.							Érettségi dolgozat (betűhív átirat)
VK. Judit

Vörösmarty Mihály: Gondolatok a könyvtárban című versének elemző értelmezése

	Vörösmarty Mihály (1800-1855) a magyar irodalom egyik legnagyobb romantikus költője. Munkásságának csúcspontját irodalomtörténetünk talán legjelentősebb filozófikus költeményei (Az Emberek, Gondolatok a könyvtárban) jelentik.
	A Gondolatok a könyvtárban első részében tulajdonképpen ugyanaz a kérdés vetődik fel, mint a Guttenberg-albumba című versben. A könyvnyomtatás feltalálásának évfordulójára írt mű azt mondja ki egyetlen hosszú körmondatában: akkor jön el a könyvek ideje, ha végre igazság lesz a Földön. A 49. sorig tartó első szerkezeti egységben kétszer is felteszi a szerző a kérdést „Miért e lom?”, vagyis miért vannak a könyvek és egyáltalán a tudomány, ha milliók nyomorognak, „irtózatos hazudság” van mindenütt. Az „állatember” 40. sorig felsorolt bűnei egyértelművé teszik a választ az ezután következő kérdésekre: nem ment előrébb a világ a könyvek által, nem született olyan írás, amelyik segíthetné a nagy cél, a társadalmi igazság eljövetelét.
	Az olvasó ezen a ponton le is vonhatná a keserű, de elkerülhetetlennek tűnő tanulságot: amíg ennyi bűn és szörnyűség vesz körbe minket, amíg remény sincs a dolgok jobbra fordulására, el kell dobnunk, meg kell semmisítenünk a könyveket.
	„De hát ledöntsük, a mit ezredek / Ész napvilága mellett dolgozának?” – kérdezi Vörösmarty. Ettől kezdve megváltozik a mű egész hangvétele, a rövid kérdésekre adott erélyes, dühös válaszok, felkiáltások helyett három kétyelyekkel teli, elmélkedő kérdés következik. Olyan, mintha a költő a mű írása közben magában felmerülő gondolatokat, a benne egyszerre meglévő több álláspont mellett szóló érveket sorolná fel. Az vajon igazságos-e, ha a hosszú évek során felhalmozott bölcsességeket, „népboldogító eszméket”, „fényes lelkek” műveit is máglyára vetjük azért, mert sokan álnokul, gonosz célok, hamis tanok terjesztése érdekében használták a könyveket?
	A 67. sorban születik meg a válasz: „oh nem, nem!” Vörösmarty mintegy megijed a korábban általa sejtetett szörnyű végkövetkeztetéstől. Nem szabad feladni a reményt, nem lehet annyira elkeseredni, hogy a könyvek embere, egy író ilyesmit mondjon. Igaz, hogy a vágyott állapothoz legközelebb álló kis „zug”, a nemrég felfedezett új kontinens, Amerika földjén sem jut érvényre az igazság. Ott is vannak olyan emberek, egyaránt isten képmásai, a feketék, akiket a dicsők „baromnak tartanak”, szíjjal ostoroznak”. Mégis hinni kell abban, hogy egyszer uralkodni fog az igazság és a szeretet, egyszer eljön az a kor, amikor a szegények sem vég nélkül nyomorban tengődő milliók, hanem a kisebbséget jelentő gazdagokkal egyenértékű emberek lesznek.
	Sőt, nem csak hinni kell benne, hanem harcolni is azért, hogy mindez megvalósuljon Harcolni akkor is, ha tudjuk, hogy talán sosem válnak valóra ezek az utópisztikus álmok. Vörösmarty több művében is megjelenő ciklikus történelemszemlélete szerint lehet, hogy a küzdelemnek nem is lesz hosszú távon semmi haszna, nem vehető egyáltalán biztosra, hogy valaha is közelebb visz az áhított célhoz. Petőfi nem egy versében mondjam elérkezett az idő a cselekvésre, ha megfelelő időben döntünk, vesszük fel a harcot, eljöhet a szabadság korszaka. Ebben a versben azonban azt mondja a költő, hogy ha lassanként, hangyaszorgalommal sikerül is egyszer felépíteni az űj kor Bábelét, ha el is érjük a menny kapuját, még nem következik el a boldogság korszaka. Leomlik majd a torony, szétmennek a nemzetek, és az egész szenvedés az elejétől kezdődik újra.
	Ez a sorsunk, ez a végeérhetetlen harc. A 107. sorban fogalmazódik meg először, majd a 114-ben ismétlődik a vers legfontosabb sora: „Mi dolgunk a világon? Küzdeni”. A mű elején még érezhető bizonytalanság, a belső vívódás eddigre teljesen eltűnik, a költő kétségbevonhatatlannak tartja ezt a kijelentését. Máskülönben nincs értelme az életnek, csak „…hitvány madár gyanánt / Posvány iszapját szopva…” tengethetnénk napjainkat.
	A vers záró részében, az utolsó hét sorban hirtelen leszűkül a nézőpont, az eddigi általánosságok, az egész világra vonatkozó gondolatok helyét most nagyon is meghatározott célok veszik át. „Előttünk egy nemzetnek sorsa áll”. Ezt a nemzetet kell a mélyből a lehető legmagasabbra juttatnunk. Az is most válik világossá, hogy az első sorban szereplő „oh tudós” megszólítás ellenére ez a vers akármelyikünkhöz, a nemzet bármely tagjához szól. Akkor mondhatjuk, hogy az életünknek értelme volt, ha „…térvén őseink porához”, vagyis halálunkkor elértük ezt a célt vagy legalább mindent elkövetünk a megvalósításáért.
	Összességében ez a költemény jóval pozitívabb végkicsengésű, mint a körülbelül másfél évvel később született Az emberek. Abban a versben semmi nem ellensúlyozza a szakaszonként visszatérő kétségbeesett felkiáltást „Nincsen remény!”. Ennek a versnek éppen az az üzenete, hogy talán mi, emberek fel sem tudjuk fogni, mi értelme van az egész életünkön át tartó küzdelemnek, mi csak apró morzsákat tudunk hozzátenni a végeredményhez, amit sohasem láthatunk majd egészében, mégsem adhatjuk fel. Ez a gondolat rokon Az ember tragédiája végén megfogalmazottal, miszerint nincs más választásunk: az isten, a sors vagy akármilyen felsőbb hatalom által kijelölt utat kell követnünk és küzdenünk „Erőnk szerint a legnemesbekért”.






IV.							Érettségi dolgozat (betűhív átirat)
K. Luca

Vörösmarty Mihály Gondolatok a könyvtárban című versének elemző értelmezése

	Vörösmarty Mihály legnagyobb magyar költőink egyike. Fontos volt számára az erkölcsösség, a haza és a nemzet sorsa, élete.
	1844-ben keletkezett Gondolatok a könyvtárban című versében az író a kúltúra, a tudományok, az irodalom fontosságáról és az emberek ezekhez való viszonyáról elmélkedik.
	A vers egy felszólítással indul:
„Hová lépsz most, gondold meg, oh tudós,”.
Az emberiségnek elhányt rongyain, a könyvekben komor betűkkel van leírva áll az igazság: az emberek egy nyomorúságos szenvedésekkel teli boldogtalan világban élnek. Gonoszok, nem tudják s nem is akarják megérteni ami a könyvekben áll. Az emberek többsége olvasni sem tud. A könyv nem más, mint az emberiség elhányt rongyai, lom, mely egykor zsivány ruhája volt. Kétszer egymás után, a 9. és a 13. sorban ismétlődik a „Miért e lom?” kérdés, megerősítve ezzel a költő kételkedését. Az emberek nem tudják hasznosítani a könyveket, nem tudnak mit kezdeni velük, csak mint juhok legelésznek rajtuk és az isten napját, nemzet életét pazarolják el.
	Az egész első szerkezeti egységben jelen van egy nagy ellentmondásosság a könyvben lévő tartalom és az „anyaga” között. A törvény, mely a legszentebb, legfontosabb dolog véres lázadók, hamis bírák és zsarnokok mezéből fehérre mosdott könyvnek lapjain van leírva. Ezeknek a gonosz, hazug embereknek kegyetlen bűntetés jár, nem kapnak üdösséget, s iszonyatos kínok közt kell létezniük.
„Számon kivül maradtak: Ixion
Bőszült vihartól űzött kerekén
Örvény nyomorban, vég nélkül kerengők.”
A bőszült, űzött melléknevek hűen érzékeltetik a szenvedés mértékét.
A csillagászat egy vak koldus asszony
Condráin méri a világokat, a rabnép 
köntöséből készült köny lapjain a szabadságról van szó. Az első szerkezeti egység oxymoronokra épül, a kor hatalmas ellentmondásai jutnak kifejeződésre.
	A második szerkezeti egység a 41. sortól a 67. sorig tart.
	Itt Vörösmarty már nem a könyvek értelmét, hanem a céljukat kérdőjelezi meg. A könyvtár az országok rongya. A fő kérdés:
„Ment-e a könyvek által a világ elébb?”. Válasz: ment, s a világ rosszabbá vált tőle, a rongyos ember bőszült kebele dögvészt sóhajtott a hír nemzetére. A következő kérdésnél nézőpontváltás történik, a könyv mint érték jelenik meg, amit hatalmas veszteség lenne elveszíteni.
„De hát ledöntsük, amit ezredek
Ész napvilága mellett dolgozának?
A bölcsek és a költők műveit,
S mit a tapasztalás arany
Bányáiból kifejtett az idő?”
A könyvek célja, hogy az eltévedt, sújtott embereknek irányt, erőt, s vígasztalást adjon, segítsen megtalálni a helyes, jó irányt. De a fényes lelkek, az el nem ismert érdem hősei, kik segíteni próbáltak eltévelyedett embertársaikon, pontosan miattuk vesznek majd el.
„Ők mindegyütt - a jók a rossz miatt -
Egy máglya üszkén elhamvadjanak?”
	A 3. szerkezeti egység a 68. sortól a 79. sorig tart. A költő egy felkiáltással nyitja meg ezt a rész:
		Oh nem, nem!”
A nem szó ismétlése nyomatékosítja a lírai én kijelentését. Az oh szó a mondat elején feldúlt lelkiállapotra utal.
„Oh nem, nem! amit mondtam, fájdalom volt,
Hogy annyi elszánt lelkek fáradalma,
Oly fényes elmék a sár fiait
A sűlyedéstől meg nem mentheték!”
	A költő előreutal arra, hogy talán mégis van remény, nem hagyhatja az emberiség, hogy egy ekkora kincs elvesszen. Ideje, hogy egyenjogúság legyen:
„Hol a teremtés ősi jogai
E névhez "ember!" advák örökűl – ”.
A valóságon változtatni kell:
„Kivéve aki feketén született,
Mert azt baromnak tartják e dicsők
S az isten képét szíjjal ostorozzák.”
	A negyedik szerkezeti egység a 80. sortól a 101. sorig tart. Itt beigazolódik a költő reménye, hiszen „egy újabb szellem kezd felküzdeni.”. Megindult a fejlődés, össze kell fogni: „És mégis - mégis fáradozni kell.” Elérkezett az idő, hogy igazság és szeretet uralkodjon, itt a lehetőség, hogy az emberiség közösen, összefogva újrakezdjen mindent és jóvátegye mindazt, mit elrontott.
„Hogy a legalsó pór is kunyhajában
Mondhassa bizton: nem vagyok magam!
Testvérim vannak, számos milliók;
Én védem őket, ők megvédnek engem.
Nem félek tőled, sors, bármit akarsz.”
	Eljött az idő, hogy hatalmas türelemmel, hangyaszorgalommal felépüljön egy új kor csillagokig érő bábele. Az emberek üdvösséget nyernek majd:
„S ha majd benéztünk a menny ajtaján,
Kihallhatók az angyalok zenéjét”.
A cél: „És kezdjünk újra tűrni és tanulni.”
	Az ötödik rész a 104. sortól a 122. sorig tart. A lírai én az ember létének értelmét feszegeti.
„Mi dolgunk a világon? küzdeni,
És tápot adni lelki vágyainknak.”
„Mi dolgunk a világon? küzdeni
Erőnk szerint a legnemesbekért.”
Megerősödik az agondolat, amit az előző részben a költő már kifejtett. Van remény, s az embereknek meg kell menteniük a nemzetet.
Erre nem csak a most élők jobb sorsa miatt van szükség. Az őseink miatt is cselekednünk kell, hogy tiszta lelkiismerettel élhessünk tudván, az ősök fáradozásainak gyümölcsét nem hagytuk elveszni.
„Előttünk egy nemzetnek sorsa áll.
Ha azt kivíttuk a mély sülyedésből
S a szellemharcok tiszta sugaránál
Olyan magasra tettük, mint lehet,
Mondhatjuk, térvén őseink porához:
Köszönjük élet! áldomásidat,
Ez jó mulatság, férfi munka volt!”
Küzdeni kell egy jobb sors, egy jobb élet eljöveteléért.
	A vers műfaja gondolati líra.
	Vörösmarty Mihály Gondolatok a könyvtárban című verse kortalan, időtálló. Még ma, 2003-ban is megállja helyét a mondanivalója. A világban mindig van, aminek jobbra kéne fordulnia.






V.					Tizenkettedikes tanuló kétórás iskolai dolgozata
„Jónás”
A prófétaszerep vállalása Babits kiteljesedett költészetében, Jónás könyve című művének elemző bemutatása

1938-ban jelenik meg a Jónás könyve című vers, mely a nehéz gégeműtéten átesett Babits tollából származik. A műben megjelenik a lírai én; a világ és az élet átértékeléséről beszél. Alapja a bibliai jónás könyve és annak parafrázisa. Babits ars poeticai verscsoportjába tartozik amely a korai költészetének intellektualitásától a 20-as évek humanizmusán át az önvizsgálatot tartó költő eljut az elhivatottságot érző költői létig. A történet elbeszélő költemény, gondolati líra, létösszegző, amin keresztül a lírai én –Babits- saját helyzetét elemzi; megjelenik a világnézeti kiállása is. Egyszerű előadásmódot választ, a nyelvezetére jellemző a stíluskeveredés, ettől a mű egy sajátos elbeszélői formát ölt, egyfajta nyelvi humor jelenik meg benne. 
A vers hangulatát a vers mondanivalóját erősítik a hangulatutánzó, hangfestő szavak. „üvöltött a bűnös sötétben, s vonulva, mint farkas, a verembe nyögött”
A költeményt négy nagy egységre oszthatjuk az első rész jónás  elmenekül a feladat elől és hajóra száll. A második rész a cethal gyomrában töltő három napot ezt sokkal plasztikusabban írja mint ahogy a Bibliában van.
 „A cet hasában, hol éjjel a déllel egyforma volt, s csupán a gondolatnak egyre kígyózó lángjai gyulladtak, mint fulladt mélybül … tűz ha támad.”
 A harmadik részben elmegy Ninivébe prédikálni. Az utolsó egység a tökfa alatt zajlik, Jónás kiszemeli a megfigyelt várost. Ahol Isten és Jónás közötti dialóg játszódik le. A Biblia és a Jónás könyve közötti párhuzamos és ellentétes cselekmények zajlanak. A Bibliában Jónás maga kéri, hogy vessék a tengerbe, ebbe a műbe belevetik. Jónás megjövendöli Ninive pusztulását, Babits a nemzethalál a világégés képét idézi. Nagy utat járt be Babits: „Csak én birok versemnek hőse lenni” sortól „Nem magamért sírok testvérem van millió” soron keresztül addig, hogy teljesítse tulajdonképpeni feladatát, vállalja a prófétaságot. Szembenéz gyengeségeivel, félelmével és hiányosságával. Alázatát öniróniával és groteszk humorral írja le.
 „Mert vétkesek közt cinkos aki néma” 
Babits élettörténeti allegóriája ugyanakkor kifejezi  Babits az európai népekért való aggódását. 
A mű Babits humanizmusának legszebb megnyilvánulása. Jónás saját akarat drámája. Isten dönt aki szintén a költő gondolatait foglalja magába.
 „És én ne szánjam Ninivét? Amely évszázak folytán épült volna fel?”
 „A szó tiéd, a fegyver enyém” 
A dialóg amely Isten és Jónás között zajlik le, az Úr akaratával ér véget.
 „Így szólt az Úr és Jónás hallgatott.
 A nap az égen lassan ballagott
….A szörnyű város mint zihálna –roppant
 eleven állat-, nyúlt el a homokba”. 

