
Móricz: Barbárok
Újszerű parasztábrázolás 
(szerkesztés, motívumok, szereplők, 
hiteles nyelvi megformálás)







Kérdésünk: 
Miért kellett ennek az esetnek megtörténnie? 
Mi volt az indíték? 
Hogyan válhat az ember ilyen kegyetlenné? 
Hogy bírja ki az asszony gyermeke és férje 
elvesztését? 
Mit jelent az ártatlan áldozat kifejezés? 
Milyen útja-módja lehetséges az 
igazságkeresésnek? 
Hogy történt a leleplezés?
Van-e független igazságszolgáltatás? 



A szövegvilág fókuszában: 

Az emberi kapcsolatok (szociálpszichológiai) szint  

Mit mond el az emberről? 
Mit mond el a világról? 
Mit mond el a művészetről?
Mit mond el a nyelvről? 
Mit tudunk meg a nézőpontról? 
 
 



Kérdésünk a szövegvilág fókuszában: 

Hogyan fordulhat elő, hogy az  egyik ember aljas 
indítékkal nekimegy a másik embernek és megöli? 
Milyen az az emberi világ, amelyben mindez 
megtörténhet? 

Az egyes dimenziókat vizsgálva talán találunk olyan 
összefüggéseket, amelyek erre nekünk választ adnak
 



Móricz Zsigmond: Barbárok
● 1931
● Novella I-II-III.
● Téma: a puszta zárt világa, a pusztai 

emberek gondolkodásmódja, 
hiedelemvilága

● Cím= műveletlen, embertelen, kegyetlen 
világ

● Történetszövés (krimiszerű): 
rablógyilkosság, nyomozás és leleplezés, 
igazságszolgáltatás

● Nem a cselekményre kerül a hangsúly



A gyilkosság oka:  nem a nyomor, az éhezés, 
hanem a vagyonszerzés

kettősgyilkosság: 
●Az áldozatok: apa és 
fia, és a hűséges 
kutyák



vizsgálandó terület
cím: 

I.fejezet
 
 

II. fejezet 
 
 

III. fejezet
 
 

megjegyzés 

szerkezet: I. II. III. 

téma:     

a cselekmény ideje:  
  

   

tér   
  

  

az elbeszélésmód:   
 

   

motívumok:     
kérdésünk:     
nyelvi, stilisztikai szempontok     



vizsgálandó terület
cím: 

I.fejezet
 
A gyilkosság 

II. fejezet 
 
Bodri juhász keresése 

III. fejezet
 
A bírósági tárgyalás 

megjegyzés 
 
Barbárok  ->> barbárok 
 

szerkezet:  
I.

 
II. 

 
III. 

Minden rész különálló jelenetet 
tartalmaz, a végén csattanó van, 
a szereplők folyamatos jelenléte 
fűzi össze a cselekményt
a cselekmény lineárisan halad előre 

téma: Bodri juhász 
meggyilkolása 

Az asszony kereséséről és 
az áldozatok 
megtalálásáról szól
népmesei bolyongás, 
elszántság 

 
 
veres juhász vallatása

a megy ige gyakori előfordulása 

a cselekmény ideje:
 

néhány óra, a 
gyilkosság néhány 
perc

1 éven át keresi a fiát és a 
férjét 

néhánby hűség, kitartás jell. az asszonyt 

tér 
 

a pusztán, egy nagy 
körtefa körül

a tér kitágul, a Dunántúlra 
küldi Veres j. az asszonyt

a tárgyalóteremben, 
Szegödében, 

néhány óra…

az elbeszélésmód: leíró, elbeszélő, 
párbeszéd 
 

leírás, elbeszélés 
párbeszéd 
 

párbeszéd – drámai 
feszültségű

statikus kép >bíró és veres juhász

motívumok: a körtefa, a kutyák
 

a kutya, kalap, szíj, szíj animizmus 

 
kérdésünk: 
 

Miért érkezett az 
idegen? Milyen okból 
gyilkolt? 

Az asszony nem hitt el, 
hogy Bodri elmozdult a 
legeltető helyéről, mégis 
útra kelt. Mi az oka, hogy 
ilyen sokáig keresi? 
 

Mi indítja meg veres 
juhászt? Mi bírja 
vallomásra? 

 

nyelvi, stilisztikai 
szempontok 
 
 

    



               Szerkezet:
● Drámai szerkesztés: I-II-III. rész, 

részenként három cselekménymozzanat 
(késleltetés, hirtelen kirobbanó tett, a 
történtek lecsengése)

● I. rész: erős drámai feszültség- a puli 
viselkedése, a közeledő tragédia megsejtése, 

● a juhászok fenyegető hallgatása, 
● a természeti környezet jellege, az idő 

múlásának érzékeltetése, 
● a hirtelen bekövetkező brutális gyilkosság, a 

gyilkosok vacsorája, nyugalma



●       A II. rész: (késleltetés, hirtelen 
kirobbanó tett, a történtek lecsengése)

   - lírai rész: a fekete- fehér asszony keresi 
az urát

   - az asszony népmesei hős
   - hűsége, állhatatossága példázat: ebben a 

kegyetlen világban is vannak emberi 
érzések, értékek



●       A III. rész:(késleltetés, hirtelen 
kirobbanó tett, a történtek lecsengése)

   - a veres juhász vallatása és a rézveretes 
szíjjal kikényszerített vallomása

   - a szíj a pusztai emberek babonás hitét 
szimbolizálja

   - a bíró mondja ki: „Barbárok”( = az ember 
igazságérzete)



              Szereplők:
● Ellentétes jellemek: kegyetlen 

gyilkosok(veres juhász és társa)- emberi 
jóságukat megőrző emberek (Bodri juhász 
és családja)

● Beszélő nevek( fejtsd ki!)
● Bodri juhász felesége mint mesehős
● Jellemzésük: viselkedés(gesztusnyelv!),

öltözék( kalap a szemre húzva, az asszony 
ruhájának fehérsége stb.), 
beszéd(párbeszédek)



Móricz Zsigmond: Barbárok
● 1931 - novella I-II-III.
● Téma: a puszta zárt világa, a pusztai emberek 

gondolkodásmódja, hiedelemvilága

● Cím= műveletlen, embertelen, kegyetlen 
világ

● A zárómondattal keretet alkot 

● Történetszövés (krimiszerű): 
rablógyilkosság, nyomozás és leleplezés, 
igazságszolgáltatás

● Nem a cselekményre kerül a hangsúly



Motívumok(szimbólumok)
● Rézveretes szíj jelképes:a gyilkosság 

ürügye, a Bodri juhász művészi hajlamai, a 
bűntény bizonyítéka, a veres juhász 
bűntudata, a leleplezés eszköze, az igazság 
győzelme

● A sivár puszta >>>>> térszimbolika
● A görbe vadkörtefa 
● Színszimbolika( fekete- fehér, vörös stb.)





        Nyelvi megformálás:

⚫ „népnyelv”
⚫ tájnyelvi fordulatok, kifejezések
⚫ drámai erejű dialógusok
⚫ szövegkihagyás, elhallgatás…
⚫ balladaszerűség 
⚫ poétikai eszközök



Maslow motivációs piramisa



3. Befejezés- a Móricz-féle 
parasztábrázolás utóélete

● A paraszti világ hiteles ábrázolásából új 
műfaj születik: irodalmi szociográfia 

●   -  Illyés Gyula : Puszták népe
     -  Nagy Lajos: Kiskunhalom 



Köszönöm minden jelenlévő 
érdeklődését! 

Csekő Györgyi, magyartanár


