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TANTÁRGY SZINT TÍPUS 

Irodalom Középszint Tétel 

TÉMAKÖR Életművek 

TANANYAG CÍME Babits Mihály első költői korszaka 

A tétel vázlata: 

I. Babits lírájának újdonsága 

II. Babits költői pályájának indulása 

III. Babits első kötetének szerkezete 

IV. Babits első költői korszakának tematikus és formai sokszínűsége 
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I. Babits lírájának újdonsága 

Nemes Nagy Ágnes szerint a századelőn két nagy hatású költő indulása befolyásolta a magyar líra 

fejlődéstörténetét: az egyik Ady Endre, a másik Babits Mihály volt, különös látás- és ábrázolásmódjuk 

miatt. 

 

 

 

 

 

 

 

(Ady és Babits költészetének bővebb összehasonlítását lásd a kapcsolódó segédanyagban!) 

Másról írt… (= TARTALOM) azaz Babits témái: 

 

 bölcseleti költészet (a megismerés lehetőségei/korlátai), 

 egyetemes kérdések foglalkoztatják, 

 újklasszicizmus (antik motívumok). 

 

Másként is ábrázolta… (= FORMA) azaz Babits stílusa, versformái: 

 

 klasszikus műfajok, 

 újklasszicizmus (antik versformák). 

 

Ady 

látásmódja 

Ady 

ábrázolásmódja 

Babits 

témái 
Babits 

stílusa és 

versformái 

Ady Endre: a valóságot másként látta + máshogy ábrázolta. 

Babits Mihály: másról írt, mint a megszokott + másként is ábrázolta. 

Újklasszicizmus: a századelőn megjelenő irányzat, mely a klasszicizmus elveinek 

feltámasztására törekszik. A klasszicizmus a 18. század második felétől uralkodó 

stílusirányzat, korstílus volt, mely az ókori görög-római művészeti elveket, 

szépségeszményt tartja meghatározónak. Az újklasszicista szerző két utat követhet: a 

modern gondolatokat fejezi ki antik műformában, vagy a régi gondolatot „öltözteti” új, 

modern műformába. 
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Filozofikussá tenni költészetét… 

 

 Babits filozófusnak készült, és csak fogarasi (tanári) évei alatt döntött úgy, hogy költő lesz. 

 A századfordulón pezsgett a magyar filozófiai élet. (Pl. ekkor kezdték lefordítani a klasszikus 

és kortárs filozófusok műveit magyarra.) 

 A fiatal Babitsot szinte az egész filozófiatörténet érdekelte: 

 az ókori a középkori bölcselők, 

 az angol empiristák, 

 Schopenhauer, 

 Nietzsche, 

 William James, 

 Bergson, hogy csak néhányat említsünk. 

(Róluk még bővebben is olvashatsz később!) 

 

 

Túllépni a romantikus énlírán… 

 A romantikus énlíra lényege: a lírai én áll a költemény középpontjában, és közvetlenül szólal 

meg a versben. 

 Babits többféle módon törekedett e vershelyzet megváltoztatására, illetve a lírai én 

kiiktatására. 

 A törekvés tehát egy objektív, azaz tárgyias költészet létrehozása.  

 

Babits Mihály első, Levelek Írisz koszorújából című verseskötetében is a tartalom és 

a forma sokszínűségét dicsőítette, hangsúlyozta. 

Az induló Babits célja, hogy filozofikussá tegye költészetét, és túllépjen a romantikus 

énlírán. 

Közvetlenül 

szólal meg 

benne a lírai én. 
A lírai én az, aki a 

versben beszél: azaz a 

vers alanya. 

„Mikor együtt voltunk, 

Tudom, hogy szerettél. 

Akkor meleg nyár volt, 

Most tél van, hideg tél.” 

 

(Petőfi: Reszket a 

bokor, mert…) 
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A lírai én kiiktatása (módszerek): 

 Az iker- vagy párversekben megkettőzi a lírai ént (pl. Strófák a wartburgi 

dalnokversenyből). 

 A perszóna- vagy álarcversekben közvetítőt iktat a lírai én és az olvasó közé (pl. Zrínyi 

Velencében). 

 A tárgyversekben pedig teljesen megszünteti a lírai ént. 

 

II. Babits költői pályájának indulása 

Előzmények 

 A budapesti bölcsészkar magyar-francia, majd latin szakos hallgatója. 

 Négyesy László egyetemi tanár stílusgyakorlati szemináriumán ismerkedett meg Kosztolányi 

Dezsővel és Juhász Gyulával. 

 Kosztolányi és Juhász Gyula biztatta, hogy tegye közzé verseit. 

 A Holnap című válogatáskötetben (antológia) jelentek meg először versei. 

 Osvát Ernő, a Nyugat szerkesztője is felfigyelt tehetségére, és rendszeresen közölni kezdte 

verseit a lapban. 

 1909-ben jelent meg a Levelek Írisz koszorújából című első kötete.  

 

 

 

Az „érett” alkotás jellemzői: 

 sokáig érlelt, finomítgatott versek,  

 átgondoltság, tudatosság, 

 aprólékos kidolgozottság, 

 részletgazdagság, 

 tartalom és forma harmóniája. 

 

 

Babits már első kötetében érett irodalmi alkotásokkal, szerkesztői koncepcióval állt a 

közönség elé. (Ady vagy Kosztolányi első kötetéről ezt nem mondhatjuk el.) 

Úgy született hajdan a vers az 

ujjam alatt, 

ahogy az Úr alkothatott valami 

szárnyas 

fényes , páncélos, ízelt bogarat. 

 

(Babits: Cigány a 

siralomházban) 
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Babits Mihály első pillanattól nagyon igényesen és szigorú műgonddal dolgozott. Ebben hasonlított 

az ókori ódaköltőre, Horatiusra, aki szerint: 

 az alkotómunka folyamatos finomítgatást igényel, 

 addig kell csiszolgatni a verset, míg gyémántszerűen tökéletes nem lesz, 

 egy vershez nem kevesebb, mint 9 év (!) érlelés, csiszolgatás szükséges. 

Szerkesztői koncepció: 

 Tudatosan megszerkesztett kötet. 

 A címében szereplő Írisz (a szivárvány istennője) a világ és a világot rögzítő versek formai és 

tartalmi sokszínűségére utal. 

 A kötet programadó verssel nyit, melyben a megismerés- és teljességvágy szólal meg.  

 A záró vers az emberi megismerés korlátairól, a teljességvágy ellehetetlenüléséről szól. 

 

III. Babits első kötetének szerkezete 

 

Első pillér 

 

 Ez a kötet programadó nyitóverse. 

 A cím jelentése kettős, mert a latin „in” elöljárószót használhatjuk „szemben” és „nevében” 

értelemben is. Így tehát a cím fordítása lehet: 

 „Horatius ellen”, 

 vagy „Horatius szellemében”. 

 A vers filozófiájának alapjául a horatius-i és a hérakleitoszi világfelfogás, életelv szolgál. 

 

 

 

 

 

 

IN HORATIUM (1904) 

 

A Levelek Írisz koszorújából című kötet szerkezete három pillérre épül. 
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BABITS KÖLTŐI PROGRAMJA 

SZEMPONT HORATIUS HÉRAKLEITOSZ 

VERSBE EMELT 

IDÉZET 

A vers dőlt betűvel szedett felütése 

a római költő, Horatius ódáinak III. 

könyvéből, a „Római ódák” közül 

való. Az első óda kezdő sora – 

Babits szabad fordításában. 

 

„Odi profanum vulgus et arceo…” 

Az örökké változó, folyamatosan 

áramló, megújuló világ gondolatát 

Hérakleitosz görög filozófustól vette 

át Babits. Hérakleitosz egyik 

leghíresebb gondolata el is hangzik a 

versben. 

 

„Pantha rhei.” 

IDÉZET 

JELENTÉSE 

Jelentése: Gyűlölöm a közönséges 

tömeget és távol tartom magamat 

tőle. 

(Szó szerint: „Minden folyik.”) 

Jelentése: Nem lépsz be kétszer egy 

patakba. 

IDÉZET 

ÉRTELMEZÉSE 

Ez a szellemi arisztokratizmus, a 

művelt ember felsőbbrendűség 

érzésének kifejezése.  

Ez a változás, a világ jelenségeinek 

folyamatos áramlásban való létének 

megfogalmazása. 

MOTÍVUMOK 

Horatiust idéző motívumok: a 

kikötő és az „arany 

középút” gondolata. (Az „arany 

középút” a „középszer” követője 

távol tartja magát a szélsőségektől. 

Metaforája egy hajó, amelyik 

óvakodik a parti szikláktól és a nyílt 

tengertől egyaránt: a kettő között 

halad.) 

Hérakleitoszt idézi a tűz és a víz 

motívum folyamatos jelenléte a 

versben. 

 

(Hérakleitosz szerint a tűz és a víz a 

világ két princípiuma, őseleme.) 

FILOZÓFIA 

Horatius „arany középszer” és a 

sztoikus megelégedés gondolatával 

szemben a „soha-meg-nem-

elégedést”, a „mindenségvágyat” 

hirdeti ódájában Babits költői 

hitvallásaként (ars poetica). 

Az állandóság és a változás 

dialektikáját (ellentétes erők 

kölcsönhatását, „harcát”) a „szabad 

szolga” oximoron jelöli. 

(Az oximoronban egymást kizáró 

gondolatokat rendezünk egységbe.) 
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VISZONY 

Egyszerre példaképe 

(„szellemében”) Horatius és 

„ellenfele” („szemben”). Ennek 

megfelelően bár Horatius 

gondolatait elveti a költő, mégis a 

római szerző kedvelt műfajában 

(óda) és versformájában (alkaioszi 

strófa) alkotja meg versét. 

Babits szerint a költészet akkor 

képes létezni, akkor marad eleven 

és életteli, ha örökké megújul. Ez a 

gondolat egybevág Hérakleitosz 

bölcseletével.  

 

Második pillér 

 

 A kötet ¾ részénél találkozhatunk a verssel. 

 Dőlt betűvel (kurzív) szedett verscíme emeli ki a többi vers közül. 

 A magyar szecessziós líra egyik legszebb alkotásának tartják: a szecessziós életérzés 

közvetítőjének. 

 A vers a megismerés egy másik vetületére irányítja figyelmünket: a logikus aggyal 

megszerezhető tudás, világmagyarázat helyett, az intuíció, az álmok, a misztikum által 

feltárható valóság felé. 

 A behunyt szem motívuma a külső tapasztalásról a belső tapasztalásra („belső szem”) helyezi 

át a hangsúlyt. 

 A valóságba belefáradó, azt megunó, csodára vágyó ember verse ez. 

 

Harmadik pillér 

 

 A vers címében szereplő „epilóg”, vagyis epilógus zárszót, utóhangot jelent. 

 A vers valóban a kötet zárszava: ez az utolsó vers is egyben. 

 Lírikusi zárszóvá úgy válik, hogy Schopenhauer szubjektív idealista filozófiájának jegyében a 

költő önmagába zártságának problémáját fogalmazza meg: 

 a megismerésnek számos gátja van, a legelemibb maga az ember, 

 a világot önmagunkon, saját szubjektumunk szűrőjén keresztül tapasztaljuk meg, 

HÚNYT SZEMMEL 

 

A LÍRIKUS EPILÓGJA (1903) 
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 a megfigyelő (megismerés alanya) és a megfigyelt (megismerés tárgya) között nincs éles 

határ, 

 nem lehetünk sohasem objektívek, nem alkothatunk tárgyilagos véleményt, 

 a világ teljessége így megismerhetetlen marad a számunkra. 

 Schopenhauertől átvett motívumok (filozófiai toposz): „vak dió”, „bűvös kör”. 

 Nietzschétől átvett motívumok: „óméga és alfa”, „vágy nyila”. 

 A vers formája is zárt: a szonett forma a líra egyik legzártabb, „legfeszesebb” versformája. 

 

IV. Babits első költői korszakának tematikus és formai 

sokszínűsége 

Babits első költői korszakához két kötetet sorolunk: a Levelek Írisz koszorújából és a Herceg, hátha 

megjön a tél is! című köteteket. Mindkét kötetére egyaránt jellemző a tematikus és formai 

sokszínűség.  

 

Témái 

 

 Eredetileg filozófusnak készült – filozofikus versek sorát alkotja.  

 Széles klasszikus műveltséggel rendelkezett. 

 „Kérdező költő” – Németh G. Béla nevezte így, mert Babits – a „kinyilatkoztató” Adyval 

szemben – a kérdések, kételyek, elmélkedés költője. 

 Verseiben meghatározó a filozofikus szemlélet, problémafelvetés. 

  

Babits Mihály poeta doctus, azaz tudós költő volt. 



 

 

BABITS MIHÁLY ELSŐ KÖLTŐI KORSZAKA 

02. 

9 

Filozofikus versek 

FILOZOFIKUS PROBLÉMAFELVETÉS 

FILOZÓFUS FILOZÓFIA VERSCÍM 

Horatius 
<=> „arany középút” 

<=> sztoikus megelégedés 
In Horatium 

Hérakleitosz „Pantha rhei.” In Horatium 

Schopenhauer szubjektív idealizmus A lírikus epilógja 

Nietzsche 
„A vágy nyila.”  

(a boldogságkeresés eszköze) 
A lírikus epilógja 

Bergson objektív és szubjektív idő Esti kérdés 

William James tudatfolyam-elmélet Messze… messze… 

 

Nietzsche 

 A XX. század egyik legnagyobb hatású filozófusa volt. 

 Híres mondása: „Isten halott”, ami az übermensch-elmélet alapját is képezte. (Isten helyére 

áll az emberfeletti ember, aki képes metafizikai támogatás nélkül is boldogulni, önmagának 

célt teremteni.) 

 Nevéhez fűződik az Adynál is jelentkező zsenikultusz, öntudat és a kiválasztottság élménye.  

 

Bergson  

 A XX. század jelentős filozófusa volt. 

 Többek között A nevetés című könyv szerzője, mely a komikum problémáját járja körbe. 

 Bergson nevéhez fűződik az objektív és szubjektív idő megkülönböztetése. 

 Az objektív idő az, amit órával mérhetünk, míg a szubjektív idő a megélt időt jelenti. (Pl. Egy 

matekóra tűnhet örökkévalóságnak, míg a barátainkkal töltött idő rendszerint pillanatok alatt 

elrepül.) 
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William James 

 Neves amerikai pozitivista filozófus. 

 A pozitivizmus filozófia és megismerési módszer is egyben. A pozitivisták szerint a világot 

empirikus (tapasztalati) úton lehet megismerni. Csak ami érzékelhető (pozitív), csak azt 

vizsgálhatjuk. 

 William James a tudatfolyam-elmélet atyja. Eszerint az emberi elme szüntelen áramlásként 

fogható fel. A világ így állandó változásában képeződhet le az emberi tudatban. 

 

Formái 

VERSFORMA 

VERSCÍM VERSFORMA/MŰFAJ TARTALON ÉS FORMA ÖSSZEFÜGGÉSE 

In Horatium alkaioszi strófa 

Bár Horatius elveivel szembefordul, a 

római költő kedvelt strófaszerkezetét 

használja közben. 

Mozgófénykép 
anapesztus 

daktilus 

Az anapesztusok és daktilusok 

lüktetése visszaadja a film 

pergésének zaját, illetve a film 

mozgalmasságát.  

A lírikus epilógja szonett 

A magunkba zártság érzékeltetésére 

használja az egyik legzártabb 

versformát. 

Új Leoninusok disztichon 

A disztichon hexameterei andalgóssá, 

merengővé teszik a verset (tökéletes 

az esti csendéletek és életképek 

megrajzolására), a pentameter 

azonban cezúrájának (verslába 

kettémetsző sormetszet) 

köszönhetően megtöri újra és újra a 

monotóniát, ahogy a hangulatot is a 

készülő vihar képei. 
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STÍLUS 

VERSCÍM STÍLUSIRÁNYZAT LEÍRÁS 

Mozgófénykép futurizmus elemei 

Verbális (igei) stílusban szólal meg a 

szöveg, halmozva jelennek meg 

benne a mozgalmas képek. A 

futuristák szerették ezt a formát a 

lendület, a felgyorsult évszázad 

sebességkultuszának érzékeltetésére 

használni.    

Fekete ország szimbolizmus 

A fekete szín szimbolikáját használja 

a vers, így fedve fel számtalan 

árnyalatát. 

A vers a fekete szín kizárólagos 

használata miatt monokróm 

(egyszínű), ám ettől egyáltalán nem 

válik még monotonná (egyhangú). A 

fekete szó ismétlése a versnek 

különleges ritmust kölcsönöz. Bár 

stílusa nominális (névszói), 

ritmusának köszönhetően 

dinamikusan pergő vers születik 

belőle. A költemény végére a „fekete” 

legsötétebb arca tárul elénk: a 

minden dolgok mélyén rejtező gonosz 

megtestesülése. Babits felfogásával (a 

sokszínűség, a változatosság az élet 

lényege) tökéletesen összhangban 

van a vers (az egyszínűségben a 

gonoszság, a romlottság jelenik meg). 

Messze… messze… impresszionizmus 

A vers az egyes országok hangulatát, 

jellegzetességeit pillanatnyi 

benyomások formájában rögzít. 

Ahogy a képeslapok is teszik ezt. A 

pillanatnyiság és kirakatszerűség 

azonban arra is figyelmeztet, hogy ez 

csak a felszín, külsőségei alapján az 

adott világ megismerhetetlen. Az 

elmélyült megismeréshez azonban 

egy emberöltő nem elég. Így csak a 

felszín, a benyomások maradnak – 

állapítja meg végül rezignált, elégikus 

hangon a költő.  
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 ADY ENDRE BABITS MIHÁLY 

Helyük 

Híd az ősi pogány és a modern között. Híd a klasszikus antik hagyomány és 

a modern költészet között. 
Híd Kelet és Nyugat között. 

„nyugatosság” 

Stílus 

szimbolizmus (tulajdonnevesítés) 

szecesszió (nemek harca, színvilág) 

neoklasszicizmus 

szimbolizmus 

szecesszió (díszítettség) 

avantgárd (=> expresszionizmus) 

impresszionizmus 

Szakítanak a korábbi hagyományokkal. 

Lírájuk 

Én-központú líra (szubjektív) 

 Én-szimbólumok / önszimbólumok 
tárgyias tudatlíra (objektív) 

modern szereplíra 

Lírai én egyéni mítosz lírai én háttérbe szorítása 

Forma 

sajátos verszene (+ szimultán 

verselés) 

klasszikus formák (antik versformák, 

antik motívumkincs) 

Kiüresedettnek, klisészerűnek, sablonosnak tartják a korabeli lírát. 

 A FORMÁT ÚJ TARTALOMMAL KELL FELTÖLTENI! 

TANTÁRGY SZINT TÍPUS 

Irodalom Középszint Segédanyag 

TÉMAKÖR Életművek 

TANANYAG CÍME Babits Mihály első költői korszaka 

SEGÉDANYAG CÍME Ady és Babits költészetének párhuzamba állítása (táblázat) 
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 ADY ENDRE BABITS MIHÁLY 

Tartalom 

perdita szerelem 

ostorozó hazaszeretet 

istenes versek 

élet-halál versek 

létharc-versek, stb. 

bölcseleti költészet 

(a megismerés lehetőségei/korlátai) 

halálközelség versei 

ars poetica 

istenes költészet 

forradalmi költészet 

háborúellenes versek 

politikai tartalom apolitikusság 

nemzeti sors/magyarság kérdései egyetemes kérdések 

Költői 

mentalitás 

„polgárpukkasztás”, botrányok (Léda-

szerelem, Ugar-versek, magyarság 

versek) 

„elefántcsonttorony” 

parnasszizmus 

l’art pour l’art 

 

„született költő” (poeta natus) 

 zsenikultusz 

 társtalanság („Sem utódja, sem 

boldog őse…) 

„tanult költő” (poeta doctus) – nagy 

műveltség 

„kérdező költő” 

 bölcseleti tartalom (filozófia) 

 intertextualitás 

Ábrázolás 
A SZUBJEKTUM fontosabb a külső 

valóságnál. 

A KÜLSŐ VALÓSÁG fontosabb a 

szubjektumnál. 

Hatás 

(filozófusok / 

tudósok) 

Freud 

Nietzsche 

Darwin 

Hérakleitosz 

Szent Ágoston 

Schopenhauer 

Bergson 

William James 

Hatás 

(költők / 

írók) 

Biblia 

Baudelaire 

Balassi Bálint 

Csokonai Vitéz Mihály 

Petőfi Sándor 

Vajda János 

(Vajda János tekinthető a Petőfi és Ady 

költészete közötti hídnak.) 

Horatius 

Villon 

Vörösmarty Mihály 

Arany János 

E. A. Poe 
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 ADY ENDRE BABITS MIHÁLY 

Emberi 

karakter 

zsenitudat / zsenigőg 
tolerancia, empátia 

szerénység 

extrovertált alkat introvertált alkat 

önbizalom 

bátorság („faltörő kos” szerep) 

bizonytalanság 

visszahúzódó alkat 

egocentrikusság Az ÉN háttérbe szorítása 

megismerés a tettek/tapasztalat útján megismerés intellektuális úton 

háborúellenesség (háború = humán értékek elpusztítása) 

küldetéstudat 

kultúramentés 

forradalmi szimpátia 

Istenhez menekvés 
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Módszertani tippek diákoknak a feldolgozás lépéseihez 

VERSELEMZÉS 

A műelemzés megírásának lépései 

1) Olvasd el pontosan a feladatot! 

2) Milyen szempontokat kell szem előtt tartanod a szöveg elemzésénél? 

3) Mit tudsz erről a szempontról? (Mit jelent? Mi a meghatározása? Mi minden tartozik ide?) 

4) Olvasd el a verset! 

5) Első olvasás után mi a véleményed: hogyan érvényesülnek a kért szempontok a versben?  

6) Most olvasd át újra a verset! 

7) Ötletbörzeszerűen írd le, ami eszedbe jut a verssel kapcsolatban! 

8) Egy gondolattérképen rendezd össze ezeket az ötleteket! 

9) A kért szemponttal is hasonlóan járj el! (ötletbörze, gondolattérkép) 

10) Olvasd el újra a verset, és lépésről lépésre keresd meg benne a kért szempont elemeit! 

11) Készíts fogalmazásvázlatot a jegyzeteid alapján! 

12) Tisztázd le a fogalmazást! 

13) Olvasd át a fogalmazást! 

14) Ellenőrizd a tartalmát (Minden kért szempont szerepel-e benne? Gondolatmenete követhető?) 

és a formáját (Helyesírási és nyelvhelyességi szempontból rendben van? Tagoltad?) egyaránt! 

 

 

 

TANTÁRGY SZINT TÍPUS FELHASZNÁLÓ 

Magyar nyelv és irodalom Középszint Módszertani útmutató Diák 

TÉMAKÖR Életművek 

TANANYAG CÍME Babits Mihály első költői korszaka 
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A műelemzés általános szempontjai 

 

ÁLTALÁNOS MŰELEMZÉSI SZEMPONTOK 

Keletkezési körülmények 

pl. Milyen történelmi/életrajzi pillanatban született a mű? Kinek írta? Miért írta? 

Verscím 

pl. Melyik címtípushoz tartozik? Milyen kapcsolatban van cím a szöveggel? 

Műfaj 

pl. Milyen műfajban íródott? Vajon miért ezt a műfajt választotta a szerző? Milyen műfaji 

sajátosságokat hordoz a mű? 

Külső szerkezet 

(a vers formája) 

Versszakok 

pl. Hány versszakból áll? Hogyan tagolódik a vers? 

Versforma, verselés 

pl. Milyen versformában szólal meg? Miért választhatta ezt a formát a szerző? 

Mondatok szintje (pl. modalitás, mondatszerkezet) 

pl. Milyen mondatokból épül fel a szöveg? Milyen szerepe van a szövegben a modalitásnak? 

Milyen szerepe van a szövegben a mondatok megszerkesztettségének? 

Szavak szintje (pl. szókincs) 

pl. Milyen nyelvi rétegből meríti szavait? Milyen szófaj dominál a versben? Milyen a szavak 

stílusa? Milyen a szavak hangzása? Van-e benne szójáték? 

Hangok szintje (pl. hangszimbolika) 

pl. Milyen a szöveg hangulata/hangzása? Mely hangok dominálnak a szövegben? Alkalmaz-e a 

szerző hangszimbolikát? A vers hangzása és tartalma harmóniában van-e egymással?   

Alakzatok 

pl. Milyen alakzatokkal találkozunk a versben? Van-e köztük versszervező alakzat? Mi az 

alakzatok szerepe a versben? 

Ritmuselemek 

pl. Milyen ritmuselemekkel találkozunk a versben? Használ-e rímeket a szerző? Milyen rímeket 

használ? Miért? Milyen más ritmuselemekkel dolgozik? 
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Vers belső szerkezete 

(tartalma) 

Alaphelyzet/Központi téma/Fókusz 

pl. Mi a verset indító helyzet/szituáció? Mi a vers központi témája? Mit állít fókuszpontba a 

szerző? 

Gondolatmenet/Építkezés 

pl. Milyen gondolati ív halad végig a versen? Milyen érzések/gondolatok mentén halad a mű? 

Van-e benne feszültség? Fokozás? Hogyan építkezik az alkotás? 

„Sorok között” ( a üzenet) 

pl. Milyen üzenettel bír az alkotás? Mit kódolt még a versbe a szerző? 

A vers hangneme (stílusárnyalat) 

pl. Milyen hangnemben íródott a mű? Vajon miért ezt a hangnemet választotta a szerző? 

Stílusirányzat 

pl. Milyen stílusirányzat jegyeit hordozza a mű? Melyek ezek a jegyek? Miben illeszkedik az adott 

stílusirányzathoz és miben tér el tőle?  

Képi világ (képalkotási eszközök) 

pl. Milyen költői képek vannak a versben? Hogyan értelmezhetők ezek a képek? Mennyire 

gazdag a képi világa? Miért? 

A zeneiség eszközei 

pl. Milyen eszközökkel teszi hangzóvá versét a költő? 

Kitekintés 

„Rokon” alkotások az irodalomból.  

Egyéni vélemény 

pl. Mi a véleményed a versről? Miből gondolod ezt? Tetszett a mű? Mi fogott meg benne? Mi 

zavart? 
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Módszertani tippek a feldolgozás lépéseihez 

VERSELEMZÉS 

 

A verselemzésnek van egy általános logikája, menete. Ám ha elemzési szempontokat is kap a diák, 

akkor a klasszikus logikai vázban eltolódnak a hangsúlyok: a vizsgálandó elemek lesznek a 

dominánsak, nagyobb hangsúlyt kell fektetni a vizsgálatukra, értelmezésükre. 

 

Mi lehet ez a szempont? 

 egy toposz (egy visszatérő motívum, vándortéma, pl. az ősz), 

 versszervező elv (egy alakzat, pl. párhuzam), 

 műfaji sajátosság (pl. balladás elemek), 

 tartalom és forma összhangja (Hogy támogatja egyik a másikat?), 

 hangnembeli sajátosságok (pl. elégikus, ironikus), 

 képi síkja (költői képek, pl. metaforikus ábrázolás), 

 szerkezete (pl. keretes szerkezet) 

 világképe (pl. pacifizmus), 

 ábrázolásmódja (pl. groteszk) 

 stb. 
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Mi legyen a bevezetésben? 

 A bevezetés egy bekezdés hosszúságú. 

 A bevezetés hossza arányosan illeszkedik a fogalmazás terjedelméhez. 

 A bevezetés első mondata nem a cím! A cím a szöveg egészére vonatkozik, így a bevezetés 

nyitó mondatában nem utalhatunk így vissza rá: „Ebben a versben…”!  

 A bevezetésben általános információk hangzanak el a szerzőről: elhelyezve alakját és 

életművét az irodalmi hagyományban.  

 A feladatban kért szempontnak is szerepelnie kell a verselemzés bevezetésében, szervesen 

beleillesztve. 

 A bevezetést megnyithatja egy idézet (szállóige), mondás vagy érdekesség, de indulhat egy 

általános megállapítással is a szerzőről. 

 A bevezetés célja tulajdonképpen a megfogalmazásra szánt téma felvezetése. 

 

Mi legyen a bevezetésben? 

 Itt következik a konkrét műelemzés. 

 A műelemzésnek számtalan szempontja lehet, ezért fontos szem előtt tartani, hogy mit is kér 

a feladat. 

Példa: 

Egy műfaji szempontú elemzés esetében előbb tisztázni kell a műfaj fogalmát, majd 

megkeresni a vonásait a versben, végül illusztrálni a műfaji sajátosságokat a mű segítségével. 

Azokat a szempontokat érdemes csak beemelni ebbe az elemzésbe, melyek érintik a műfaji 

problémát (pl. jellegzetes tematika vagy versforma). 

 A tárgyalást – az áttekinthetőség kedvéért – több bekezdésre érdemes tagolni. 

 A bekezdések köthetők az érintett szempontokhoz, vagy pl. egy–egy elemzett versszakhoz is.  

 A verselemzés lépéseinek, logikájának végig egyértelműnek és követhetőnek kell maradnia. 

 Mire ügyeljen a diák? 

 A fogalmazásban tartsa meg az idő egységét. (Pl. Ha múlt időben ír a szerzőről, végig 

múlt időben maradjon!) 

 Tartsa meg továbbá a beszélő személyének egységét is. (Pl. Ha T/1-ben szólal meg, ne 

váltson át E/1-re.) 

 Ne csapongjon! Egy bekezdés egy gondolatkört fogjon át. 

 Követhető legyen a fogalmazás belső logikája, gondolatmenete! 

 Véleményét, megállapításait támassza alá szövegből vett idézetekkel! 

 Legyen ideje befejezni! 
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Hogy érdemes lezárni a fogalmazást? 

 A fogalmazás befejezésében: 

 a felvetett problémák összegzése, 

 a témából fakadó kérdések megválaszolása, 

 az egyéni állásfoglalás, vélemény ismertetése következik. 

 A fogalmazás befejezése után jön az általános ellenőrzés: 

 a helyesírásé, 

 a szerkezeté (pl. tagolás), 

 a nyelvhelyességé, 

 a követhető gondolatmeneté, 

 az érintett szempontoké, 

 stb. 

 Egyértelműen javítsa hibáit! 


