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Előszó 

 

 E módszertani segédeszköz gyakorlati útmutatókkal szolgál az 

irodalmi szövegek stilisztikai elemzésének tudatosabb elsajátításához. 

 A munka lényegi részét tulajdonképpen az elemzési 

szempontokhoz csatolt példaelemzések alkotják. Az így illusztrált 

elemzési szempontokat voltaképpen nemcsak a magyar szakos diákok 

használhatják mintaként a stilisztikai elemzésekhez az egyetemi 

gyakorlati foglalkozásokon, hanem a tanárok, illetve a pedagógiai 

gyakorlaton részt vevő egyetemi hallgatók is sikerrel alkalmazhatják  

óráikon. 

 A segédeszköz létrejöttéhez több szakmunka, cikk és tankönyv 

állt a rendelkezésre, ezek felsorolását egy átfogó szakirodalom-

jegyzékben mellékeljük.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ELEMZÉSI SZEMPONTOK 

 

 

 A műelemzés lényegében a mű próbája, vagyis egyfajta értő analízis, mely a mű értékének 

vagy értéktelenségének bizonyítását szolgálja. Ugyanígy próbája azonban az elemzőnek is: 

vizsgázik a kritikus vagy a teoretikus, esetleg egy-egy teória, pontosan itt, a szembesítésnél, az 

alkalmazásnál. A kritikus próbára teszi a művet, a mű pedig a kritikust. [1] 

 Sokféleképen elemezhetünk egy művet, mégis valamennyi műelemző eljárás - ha különböző 

úton is -, egy cél felé halad: a műalkotás törvényeinek felkeresése, feltárása felé, s kiemelt 

szempontok szerint jelentős tapasztalati forrásnak, próbának tekintik konkrét műalkotások 

konkrét elemzéseit. Az analízis valamennyi fajtájára vonatkozik az, hogy annyiban helyes, 

amennyiben képes a választott műhöz hasonlatossá válni, illetve eszközeit, alapelveit, lépéseit 

ahhoz szabni. Kiindulópontunk tehát: minden műelemzés kötöttsége az, hogy alkalmazkodnia 

kell tárgyának, anyagának, vagyis a műalkotásnak a törvényeihez. [1] 

 

Mikor műelemzést írunk, vegyük figyelembe a következő formalitásokat: 

 Az elemzést bekezdésekre kell tagolni, emellett betartani a hármas egységet: a bekezdést 

általában tételmondattal kell kezdeni, amely magában foglalja a bekezdésekben tárgyalt téma 

egészét. A tételmondat kifejtéséből áll a bekezdés tartalma. Egy bekezdés általában 5-8 összetett 

mondatból áll, a bekezdés lezárása pedig utaló mondattal történik, aminek feladata az átvezetés 

a következő bekezdéshez, tartva ezzel az elemzés gördülékenységét és logikai menetét. 

 

• Bevezetés: feladata nem az életrajz, hanem a költő pályájának általános bevezetése, 

költészetének világirodalmi elhelyezése. A stílustörténeti behatárolás problémás lehet, ha egy 

költőt nehéz korstílushoz kötni, ez esetben azonban jelezni kell, hogy az elemző felismerte a 

problémát. A bevezetés általában egy bekezdésből áll. 

• Tárgyalás: több bekezdésre érdemes tagolni. Itt a mű konkrét elemzése a feladat, ezért 

érdemes idézetekkel alátámasztani a saját gondolatainkat minden olyan helyen, ahol 

vélekedésünk nem a mű teljes egészére, hanem egy konkrét egységre, például versszakra vagy 

bekezdésre, esetleg fejezetre vonatkozik. 



• Befejezés: egyfajta összegzést érdemes írni mind az elemzett mű, mind a költő, mind pedig 

saját vizsgálódásunk végszavaként. A befejezés - a bekezdéshez hasonlóan - általában egyetlen 

bekezdésből áll, s fontos célja, hogy megnyugtassa az olvasót. Nem szabad, hogy az 

elemzésünket tanulmányozók úgy érezzék, hogy lezáratlan, konklúziót nélkülöző elemzést 

kellett olvasniuk. 

 Egy mű elemzésének talán egyik legfontosabb mozzanata a stíluselemzés, melyen keresztül 

szinte az egész műről átható képet kaphatunk. A stíluselemzés valamely írásmű külső, formai, 

mindenekelőtt nyelvi-stilisztikai sajátosságainak vizsgálata. E vizsgálat során nem szakadhatunk 

el a szöveg alkotójának egyéniségétől sem, sőt esetenként tekintettel kell lennünk a szerző által 

"elsőként célba vett" olvasó "igényszintjére" is. A stilisztikai vizsgálat mindig csak a nyelvi 

analizálást jelenti, ezért csak kiegészítő része lehet a komplex elemzésnek.[2] 

 

A stilisztikai elemzés magában foglalja a retorikai, nyelvi és az irodalmi elemzést is, éppen 

ezért  a teljes stilisztikai elemzés szempontjainak összeválogatásakor figyelembe kell venni a 

részterületek elemzési menetét is. 

Az irodalmi elemzés főbb fajtái a következők: 

 

• A generikus elemzés a művek vizsgálatához figyelembe veszi az alkotó személyiségét, 

ismereteit és életkörülményeit, a mű keletkezési adatait, az alkotás társadalmi és történelmi 

meghatározottságát. Érdemes ezt a módszert használni, ha bőséges adat áll a rendelkezésünkre, 

viszont ügyeljünk arra, hogy a stilisztikai szempontoktól ne távolodhatunk el túlzottan. [2] 

• A szubjektív elemzés, melynek során saját közvetett, közvetlen tapasztalatainkon keresztül 

elemzünk egy művet. Csak akkor szabad egy művet ily módon elemeznünk, ha van kialakult 

esztétikai és stilisztikai világképünk és ismeretünk. [2] 

• A pszichológiai elemzés során azt figyeljük meg, hogy milyen élményeket vált ki bennünk 

a mű, másrészt azokat a lelki folyamatokat kell elemeznünk, amelyek vélhetően a mű 

sajátosságait létrehozták. Itt részben a szerző, részben a szereplők pszichéjére gyakorolt 

hatásokat vizsgáljuk. [2] 

• A strukturalista elemzés a szöveget olyan zárt rendszerként kezeli, amelynek az elemei 

egymástól is és a rendszer egészétől is egyszerre meghatározottak. Ez a zárt struktúra rétegekből 

áll, így vizsgálhatjuk ezek hierarchikus szerkesztettségét, illetve lineáris felépítettségét is. A 

legkisebb vizsgálandó elem a közlésegység: a szintagmától a mondatig terjedő kifejezési egység 

[2]. Szintagma: szószerkezet; két vagy több morfémának, szóalaknak jelentésbeli és/vagy 

nyelvtani kapcsolata a szövegben. [6] 



• Végül az informatikai elemzés, mely a kommunikációelméletnek megfelelően üzenetnek 

tekinti a műt, ezért megfejtéséhez tudnunk kell, hogy milyen a viszonya a jelrendszerhez. A 

módszer alkalmazásához jól kell ismernünk ezeket a jelrendszereket, de azokat különösen, 

amelyeket a szerző használt. A nehézséget a kettő távolságának áthidalása okozza [2]. 

Leegyszerűsítve ez azt jelenti, hogy az alkotó a mű egészével vagy részével jelezni kíván valamit 

számunkra, ami a valóságban, a szöveg szó szerinti értelmezésével esetleg nem ismerhető fel. 

Például, ha a szerző egy kórház betegeinek jellemét, betegségük okait és tüneteit mutatja be, 

lehetséges, hogy valójában egy korszak társadalmának tipikus jellemrajzát mutatja be 

számunkra. 

 

 

 

  ☺                       Móricz Zsigmond: Barbárok  

  

A mű keletkezésének hátteréről: 

• Móricz novellaírással lett ismert író. (Hét krajcár),  

A NOVELLA- ÉS A REGÉNYELEMZÉS SZEMPONTJAI: 

 

 

1. A mű keletkezési körülményei és háttere 

2. A cím elemzése 

3. A téma kibontása, tehát nem a cselekmény elmondása, hanem a 

mű tartalmának kérdésköre, a mondanivaló kifejtése 

4. Szerkezeti kép 

5. Jellemek, jellemábrázolás, rendszerek, módszerek 

6. Konfliktusok 

7. A mű eszmei mondanivalója, eszmeisége 

8. Nyelv és stílus. Ennél a pontnál van lehetőség például a 

kiválasztott szövegrészek nyelvi szintek szerinti elemzésére. 

9. A mű helye a szerző munkásságában, az irodalomban 

10. Regény- és novellatípusokba való besorolás 

11. Egyéb: helyszín, idő, további sajátosságok [3] 

 



• Novellásköteteinek egyike a Barbárok c. kötet (1932)   , benne a címadó novellával együtt 

kilenc.  

• A novellákban  a paraszti világ fel fordul.A Barbárok főhősei juhászok.Kapcsolatba 

hozhatók-e a betyárvilággal ? ( betyártöténeteket olvashatott Móricz. pl. Tóth Béla A magyar 

anekdotakincs ) 

  

Címmagyarázat:  

•  a szó jelentése, eredete  

• Kik a barbárok ? 

1. - az ókori görögöknél és rómaiaknál azt nevezték barbárnak, „aki idegen tőlük, az ő 

kultúrájuktól „  (Magyar Értelmező Kéziszótár, Akadémia Kiadó, Bp. 1972  

2. Ma vonatkozhat:  embertelen körülményre és  a társadalmi szokásoktól, szabályoktól, 

erkölcsöktől idegen emberre . 

• A barbarság jellemzője: Gonoszság, kegyetlenség,lelki elvadultság. 

Móricznál melyiket jelenti? Vonatkozhat mindkettőre? 

 Többes szám mit sejtet? 

Hol hangzik el ez a szó a műben?   (  a bíró mondja) 

Téma:  részben a pásztorok életvitele,  nagyobb részt vagyonszerzés rablással, elvetemült 

gyilkosság 

  

Ábrázolásmód:   

• Realista, de nem korfestés ( nem tudjuk pontosan , mikor történik)és naturalista,Melyik mit 

jelent ?   

• A pásztorok életét írja le , tényekkel, tárgyilagosan.    

• Az író nem éli bele magát a szereplői lelki világába. .  

• Drámai párbeszédek (rövid  többször egy-két szavas mondatok ) – népnyelv, . 

  

Szerkesztésmód:  

• Három rész, drámák három felvonására emlékeztet,  

• drámai események,  

• balladai: elhallgatás, sejtetés (pl.veresék nem azonnal  hozakodnak elő a jövetelük céljával, 

/ ürügyével/)  

• Meseszerű elemek ( lsd. II. rész, ahogy megy –mendegél a fekete asszony a fejér 

vászonruhájában – ellentét kiemelése , a balladákban is jellemző a kontraszt? ) 

Miért drámai? 



• Konfliktust mutat be  

•   Rövid idő alatt összecsapás – gyilkosság .  

• Fokozódó indulat, feszültség a párbeszédeken keresztül. ( nem az író véleménye!).  

• A feszültség kifejezése pl.az idő múlására utal, a juhászkutyák acsarkodása,   

• I-III. rész pár órányi ideig tart ( alkonyattól a hold feljöveteléig ill. a kihallgatás ideje)  II. 

rész több hónap    

• Összességében  kevés idő alatt zajlik le az esemény, mint a drámánál általában 

  

A novella cselekménye (röviden) 

I.rész: az alföldi pusztákon Bodri juhász  , fia s a kutyája a birkáikat ( sajátjukat)  legeltetik. 

Alkonyatkor pusztabeliek érkeznek (szintén módos juhászok, veres juhász és társa),  Alkudoznak 

Bodri   rézveretes szíjára . A szíj nem eladó. Gyilkosság.   

II. rész: Bodri felesége keresi a családját , a kutyája találja meg a sírt. 

III. rész  bírósági  tárgyalás 

  

Szereplők jellemzése:  / a szereplőkről az állításokat lehet  igazolni eseményekkel, idézettel 

• Bodri juhász( és fia) :  szótlan, hallgatag, a pusztabéli emberekkel bizalmas. ( vesztére) , 

emberséges – kutyával  is.  

• A veres juhász és társa érzéketlen, rablógyilkosok( érkezésük valós szándéka)  

erkölcstelenek ( szalonnasütés a síron) , lelkifurdalásuk nincs ,látogatásukra magyarázatot 

eszelnek ki , átlátunk rajtuk  ( Mi történt a szíjjal?: )  Tagadják a gyilkosságot. Babonás hiedelem 

( a rézszíj a tárgyalóterem kilincsén- hogyan került oda? Mit hisz  a gyilkos pásztor a szíjról? ) 

Beszédes nevük van -e a juhászoknak? Veres vagy veres?  

• A feleség: kitartó, hűséges ( mint egy  balladai hős , tiszta erkölcsű)   

• Vizsgálóbíró: ismeri a természetben élő emberek babonáit- így tudja bizonyítani a 

gyilkosságot. Indulat nélküli ember, (tényként állapítja meg a mű végén: barbárok)Mire gondolt? 

Kire érti? 

 

 

  

A mű üzenete: 

• barbárság és a  körülmények kapcsolata ,  

• emberség és barbarizmus.  

• Czine Mihály egy tanulmányában írta  Móriczról „ az életnek nemcsak a fonákját, a színét is 

ábrázolta”  Igazolható-e ez ebben a novellában? 



Összegzés:    

 benne pl.: Mit mutat be  Móricz ebben a novellában? (az ősi  pusztai élet-és gondolkodásmód , 

parasztvilág ,… ) 

 

 Regények elemzésénél érdemes figyelembe venni az író életét, hátha ennek ismeretében 

vagyunk csak képesek megérteni egy-egy mozzanatot a műben. Legyenek áthatóbb ismereteink 

a regény keletkezésének körülményéről, illetve a költő életének e korszakáról is - megkönnyítve 

dolgunkat az elemzés elkészítése során.  

 

 

   ☺                                             Jókai Mór:  Az arany ember 

 Az arany ember Jókai Mór 1872-ben megjelent társadalmi regénye, mely a 

boldogságkeresésről szól. Jókai azonos címmel drámát is megjelentetett 1884-ben.] A mű 

a romantika és a realizmus világát állítja egymással szembe. 
A KETTÉTÖRT KARD 

Elhagyta a szigetet Tímár Mihály, de nem örökre„Hiszen Timéához siet. Azért, hogy elváljék 

tőle. El van határozva. Nekik el kell válniok. Noémi nem maradhat többé egyedül az 

emberlakatlan szigeten.” 

Mivel fogadta Athalie Tímárt?  

Hűtlen hozzá Timéa. Igaz-e ez vajon?  

 Kacsuka  „a délceg őrnagy párbajt vívott őmiatta egy idegen katonatiszttel: azt kegyetlenül 

megsebesítette, a kardja is kettétörött ellenfele fején.” – ezt a kardot el is küldte emlékül 

Timéának.  

Athalie ráveszi arra, hogy Mihály egy titkos rejtekhelyen keresztül hallgassa ki, amint Kacsuka 

és a felesége randevúznak.  

Mi ez a rejtekhely?  

Valóban randevú volt? Mit  tudott meg ebből a beszélgetésből Mihály?  

Timéa hangosan újraolvasta azt a levelet, amit Kacsuka küldött neki. Ebből a felolvasásból sok 

mindent megtudott a rejtekhelyen figyelő Mihály. 

"Asszonyom! Én ma egy emberrel párbajt vívtam, s csak kardom kettétörésén múlt, hogy ezt meg 

nem öltem. E párbajnak oly rejtélyes körülményei vannak, melyek egyenesen önt, és még inkább 

önnek a férjét érdeklik. Engedjen ön nekem néhány percnyi találkozást, hogy önnek mindent 

elmondhassak, amit önnek tudnia szükséges." E levélben kétszer is alá van húzva "önnek a 

férjét". Ez volt az az ok, uram, mely engemet rábírt arra, hogy önnek alkalmat adjak vélem 

http://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3kai_M%C3%B3r
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=T%C3%A1rsadalmi_reg%C3%A9ny&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Az_arany_ember_(dr%C3%A1ma)&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Az_arany_ember_(reg%C3%A9ny)#cite_note-mek-kiad.C3.A1sok-2
http://hu.wikipedia.org/wiki/Romantika
http://hu.wikipedia.org/wiki/Realizmus_(m%C5%B1v%C3%A9szet)


beszélhetni. Szóljon ön; mi összefüggése van az ön párbajának Levetinczy úr személyes ügyével? 

Hallgatni fogok önre, amíg Levetinczy úrról beszél: amint másra tér át, eltávozom. 

Kacsuka  elmondta, hogy egy ismeretlen férfi így gyanúsítgatta Tímár Mihályt:  

„azt hiszik Levetinczyről, hogy az egy gazdag ember, hogy híre nagy, esze csodálatos, hogy 

boldog családapa, hogy hű alattvaló? No hát én megmutatom önöknek, hogy ez az ember, ez a 

Levetinczy, harmadnapra, amikor én rátalálok, szökni fog innen, szökni fog a házától, a szép 

feleségétől, szökni az országától, szökni fog Európából, és soha hírét nem fogják hallani többet!" 

Mit tett erre Kacsuka? Hogyan végződött a párbaj?  

Vádolta-e valamivel Tímár Mihályt a felesége, Timéa? 

„Én biztosíthatom önt róla, hogy az az ember, akárki volt, akárhonnan jött, hazudott, és 

rágalmainak semmi alapja nincs. Levetinczy úrnak vagyoni állását én alaposan ismerem, mert 

távollétében magam vezetem ügyeit, s minden iránt teljes felvilágosítással bírok. Vagyona 

rendben van; amit kockáztat belőle, az, ha mind elveszne is bármi véletlen baleset miatt, az 

házának egy oszlopát sem döntené ki.  

Azt is nyugodt lélekkel mondhatom önnek, hogy Levetinczy úr vagyona között nincs egy fillér, 

mely igaz úton ne lett volna szerezve; senki vagyonát el nem vette soha, hogy valakinek 

szemrehányásától rettegni legyen kénytelen valaha, hogy valami szerzeményének eredetét 

titkolni legyen kénytelen Isten és emberek előtt. Levetinczy úr gazdag ember, ki gazdagságáért 

nem tartozik pirulni 

Miért ébredhetett fel Tímár Mihály  lelkiismerete Timéa szavai hallván? 

Timéa azt is elmesélte Kacsukának, milyen nagy bánatot okozott neki, amikor kiderült, hogy 

évekkel ezelőtt seretett volna feleségül menni hozzá, el is hitte Athalie komisz játékát.  

„a tőrdöfés halálos volt az én szívemen. Ezzel a gyógyíthatatlan sebbel a lelkemben kínlódom 

azóta éveken keresztül” – de elválni Tímár Mihálytól soha semmilyen körülmények között nem 

fog, még akkor sem , ha azt maga Mihály kérné tőle,  „  mert én tudom, hogy mivel tartozom 

esküvésemnek, és mivel tartozom saját lelkemnek idebenn.”- vallotta Kacsukának , és mindezt 

hallhatta a titokzatos búvóhelyén Mihály.   

Végül így köszönt el Kacsukától:  

„A tőrdöfést, mit ön lelkemen ejtett évek előtt, ez a kardcsapás kiegyenlítette; azért ezt a tört 

kardot emlékül megtartom. Valahányszor rátekintek, azt fogom gondolni, hogy ön nemes lélek, 

s gyógyulni fogok általa. Hogy ön hosszú évek óta nem szólt, s nem közelített hozzám, azzal 

kiengesztelte azt, hogy egykor miért szólt, miért közelített.” 

Tímár Mihály rettenetes zaklatott állapotban futott ki a szobából.  

AZ ELSŐ VESZTESÉG 



 A mindig  sikeres Tímárt utolérte az első vesztesége. Levelet kapott arról, hogy Krisztyán 

Tódor Braziliában sem tagadta meg önmagát. Ott is csaló volt. Meghamisította a magyar lisztet. 

Ezzel a piaci lehetőségeket elrontotta. Hiába ítélték 15 évig gályarabságra, megszökött onnan. 

Tímár borzongott, amikor elolvasta ezt a levele, majd elégette, és ő maga a jeges Dunán indult 

el ki a világból 

A JÉG  

 A Dunába  kishíján beleveszett. A rianó jégről meg tudott menekülni.  (Mi az a rianás ? ) 

  Kocsival a Balatonra hajtott – a jég alatti halászati szezon javában folyt ott.  Kedvenc hobbija 

volt a lék alatti halászás.  

Belefeledkezett a halászatba, még Tíméának is küldött a zsákmányból. A feleség ugyanis nem 

tudta, hogy kihallgatta, abban a tudatban volt, hogy a férje halászik a Balatonon.  

A RÉM 

 Éjjel váratlanul megjelent Krisztyán Tódor Tímár Mihály füredi kastélyában: 

„Mit akar ön itt? - szólt hozzá Timár,” (miután Tódor megkaparintotta Tímár Mihály fegyverét) 

„- Legelőször is - egy tisztességes öltöző ruhát; mert ez a mostani már nagyon magán viseli az 

időjárás viszontagságainak nyomait.” 

Tímár Mihály adott neki, sőt még a pénztárcáját is kikövetelte tőle Tódor.  

Ezután elmesélte brazíliai  élete történetét.  A gályarabságban a saját apja mellett volt rab, így 

tudta meg tőle, hogy Ali Csorbadzsi a török basa kincseivel menekült.  

Az alábbi idézetből megtudhatjuk, hogy miért is szökött meg a rabságból Tódor és miért kereste 

meg Mihályt?  

„Lám, ha Ali Csorbadzsi kincseit nem Timár Mihály, hanem az én apám kaparinthatja el, most 

én gazdag gentleman vagyok, egyetlen majoresco, s a kutya sem ugat rám azért, hogy az őseim 

hogy szerezték a nagy vagyont. Csak úgy, mint a mostani bárók, grófok ősei, a raubritterek. És 

ahelyett most nekem itt kell megveszekednem a büdös tengervízen. És mindezt miért? Azért, mert 

Timár Mihály nemcsak azokat a kincseket kapta el az orrom elől, amik nekem voltak szánva, 

hanem még azt a leányt is, akit nekem kellett volna elvennem: azt a kis pöszke, vad teremtést, aki 

a puszta szigeten nevelkedett a számomra. Még ezt is Timárnak kellett elkapni előlem, akinek 

szüksége volt egy szeretőre; mert hiszen azzal a feleséggel csak nem lehetett boldog, akinek az 

apját megölte, tehát kellett neki mellette szerető. Nehogy arany hírének megártson vele, mert az 

egész világ tiszteli benne az erény mintaképét: hát nem választott magának barátnőt a balett, a 

cirkusz szépségei közül, amiket magamforma jó ízlésű ember az ő helyzetében praeferálna, 

hanem kikeresett magának egy olyan szegény leányt, aki nem tud semmit a világról, aki nem jön 

soha az emberek közé, akiről ki nem sül soha, hogy Tímár úr örömeit osztja. Pfuj, Tímár úr! És 

ezért kellett engem tizenöt esztendőre a gályapadhoz láncoltatni? 



Csapás csapásra hullott Tímár megalázott fejére.” 

Ettől nagyobb csapás is érte, más egyebet is mesélt Timéáról és Noémiről is Tódor. Mi mindent?   

Ebben a fejezetben Almira , a kutya egy újabb hőstettet hajtott végre. Mit?  

Miféle levelekkel zsarolta Tímár Mihályt Krisztyán Tódor? 

Mi volt az a mondat , ami arra késztette Mihályt, hogy megszabaduljon Tódortól?  

„Abban a percben Timár Mihály egy ülő helyéből, mint a jaguár, egy szökéssel odaveté magát 

a kalandorra, s mielőtt az a fegyvert használhatta volna, megragadta őt a két karjánál fogva, 

egyet rántott rajta előre, egyet taszított rajta hátra, s ettől a lódítástól az ember kirepült a nyitott 

ajtón keresztül a folyosóra, ott hanyatt vágta magát; feltápászkodott, s mintha még mindig ama 

veszedelmes lökés mozdereje alatt tántorogna, elbotlott a legelső lépcsőben, s úgy kalimpázott 

alá hörögve és káromkodva a lépcső aljáig.”  

MIT BESZÉL A HOLD? MIT BESZÉL A JÉG? 

Látta, hogy  elhagyja az udvart Krisztyán , Mihály  nem ölte meg, pedig megtehette volna. De 

emésztette magát.  „Hogyan élhessen tovább, fölfedezve a világ előtt, fölfedezve Timéa előtt - és 

Noémi előtt! 

Letaszítva arról a magaslatról, hol bel- és külföld látta éveken át, uralkodója kegyétől s 

honfitársai tiszteletétől körülragyogva. 

Hogy lássa még egyszer azt a nőt, ki őt vetélytársa előtt oly szent fájdalommal felmagasztalá, 

azon pillanaton túl, amelyben az a nő megtudja, hogy ő ellenkezője volt mindannak, amit 

férjében tisztelt? Hogy egész élete egy nagy hazugság volt? 

S hogy lássa még egyszer Noémit, mikor az már tudni fogja azt, hogy ő Timéának férje? Hogy 

vegye ölébe még valaha Dódit?” 

Öngyilkos szándékkal a Balatonhoz indult, a rianáshoz, oda is ért, de akkor már egy rémséges 

halott arcát pillantotta meg.  Krisztyán Tódort elnyelte a Balaton, összetorlódott felette a jég.  

KI JÖN?  

 

Tímár Mihály elment a szigetre , hogy már soha többé nem hagyja el Noémit és a fiát, Dódit. .  

A HULLA 

Amikor kitavaszodott a halászok megtalálák Tódort, de a ruhái, órája, pénztárcája alapján  Tímár 

Mihálynak hitték.  

Sokáig gyászolta a férjét, naponta friss virágot vitt a sírhoz.  

ZÓFI ASSZONY 

Zófi asszony egy hosszú monológot mond el Kacsukának, amikor egyszer meglátogatja a 

férfit. Mit tudunk meg belőle Athalieről és mit Timéáról?  

DÓDI LEVELE 



Mihály, a  Senki szigetén mindent elmesélt Noéminek aki  nem mutatott , nem is érzett haragot 

iránta. Most már senkinek nem tartozik elszámolni az életével. Egy dolog miatt  bántotta még a 

lelkiismeret, hogy Tíméa nem tud semmit a rejtekajtóról Ez pedig veszélyes lehet a számára, ha 

Athalie is ott lakik a házban. . A rejtekajtó titkát  Dódival  íratták meg . 

TE ÜGYETLEN … 

Tíméa , ha lassan is , de engedte, hogy újraéledjen Kacsuka iránt érzett vonzalma. Az őrnagy 

megkérte a kezét. Athalie segített a másnapi esküvői előkészületekben. Megismélődött egy 

jelenet. Amikor a fátylat tűzte fel Timéára, megszúrta a fejét  Az  rákiáltott, hogy : Te ügyetlen! 

De nem vágta pofon, mint hajdanában tette ezt Athalie.( Táli) 

„- Ne haragudjál, kedves Tálim; elfelejtkeztem magamról. Megbocsátasz, ugye? Nem haragszol 

rám? 

Már abban a percben Athalie ismét alázatos volt, mint egy kárt tett cseléd, s elkezdett hízelegve 

és selypítve beszélni. 

- Óh! kedves sép Timéa, csak te ne nehestelj rám. Nem akartam a kisz fejeckéd megsúrni. Óh! be 

sép vagy ezzsel a főkötővel. Mint egy tündér! 

És csókolta Timéának a vállait.” 

Vajon miért támadt fel Athalieben minden sérelem? Mit tervezett az esküvő előtti utolsó 

éjszakán?  

ATHALJA 

Athalie tudta, hogy Timéa a párnája alá rejtette a kettétört kard markolatát. Ezzel sújtott le 

kétszer az alvó Timéára, de nem sikerült megölnie. Dulakodtak és a sötétben Timéa  ráismert a 

támadójára.  

AZ UTOLSÓ TŐRDÖFÉS 

Sokáig letagadott mindent Athalie, , de amikor Dódi leveléből kiderült  a  rejtekajtó titka,  akkor 

ott megtalálták  ruháit, naplóját.  

 Csak a  szembesítésnél találkozott a két nő , Athalie még egy utolsó fájdalmas, feldolgozhatatlan 

támadást intézett Timéa ellen.  

„- Igen! Úgy van! Én voltam az, aki meg akartalak ölni! S bánom csak azt, hogy mért nem 

találtalak jobban! Te voltál életemnek átka - te fehér arcú kísértet! Miattad lettem nyomorult, 

elkárhozott. Meg akartalak ölni! Tartoztam vele a sorsnak. Nem volna nyugtom a másvilágon, 

ha ezt meg nem kísérlettem volna. Nézd, ott van méreg elég, hogy akár egész nászseregedet 

megölhettem volna vele. De énnekem a véred kellett. Nem haltál meg, de én szomjamat 

kielégítettem, s mármost meghalok én! De még mielőtt a pallos lecsapna a fejemre, adok a 

szívednek egy tőrdöfést, ami soha meg nem gyógyul; aminek a sebe kínozni fog a legboldogabb 



ölelés közben is! Most én esküszöm! Ide hallgass, Isten! Szentek, angyalok, ördögök, akik 

vagytok az égben és a pokolban! Úgy legyetek irgalommal hozzám, ahogy igaz az, amit mondok. 

Az őrjöngő némber térdre bocsátkozék, s két kezét úgy rázta feje fölött, tanúnak híva az égieket 

és a föld alattiakat” 

A MÁRIANOSTRAI NŐ 

Athalie Márianosztrán töltötte életfogytiglan tartó büntetését.  

Tíméa élete nem volt boldog, emésztették az utolsó szavak ( Tímár most is él) , temetésével 

kapcsolatban úgy végrendelkezett, hogy ne a családi kriptába temessék, hisz ott egy idegen 

fekszik. 

A „SENKI” 

Negyven éve tűnt el Tímár Mihály Komáromból, a Senki szigetén aóta sem ismerik a pénzt, 

mintaszerűen megteremtik mindazt , amire szükségük van.  

Az író járt a szigeten, beszélt egy öregemberrel , aki ezt mesélte magáról: 

„- Volt egyszer egy ember, aki odahagyta a világot, amelyben bámulták, és csinált magának egy 

másik világot, ahol szeretik. 

- Szabad a nevét kérdenem? 

Az aggastyán e szóra egy fejjel magasabbra látszott kiegyenesedni; reszkető kezét fölemelte, és 

a fejemre tevé. És nekem e percben úgy tetszett, mintha valaha, régen, régen, már lett volna 

egyszer ez a kéz az én fejemre téve, mikor azt még gyermeki szőke lenhaj födte, s láttam volna 

ez arcot valahol. 

 

 

 

A DRÁMAELEMZÉS SZEMPONTJAI: 

 

1. A mű keletkezésének történelmi, társadalmi, életrajzi háttere 

2. A cím értelmezése 

3. A téma megnevezése és kibontása (miről szól, nagyvonalakban) 

4. A dráma szerkezete (expozíció, konfliktus, drámai harc, tetőpont, megoldás); 

felvonások 

5. Műfaji jegyek (tragédia, komédia, tragikomédia) 

6. A jellemek és azok rendszere 

7. Konfliktusok (kapcsolatban a dráma szerkezetével) 

8. Nyelvezet, dialógusok és monológok 

9. A korstílus jegyei 



10. A mű eszmeisége és mondanivalója; jelentésrétegei 

11. A mű helye az író munkásságában és az irodalomban [3] 

 

 

 

☺Katona József : Bánk bán 

A mű stílusjegyei: 

Klasszicista vonás: a hely, idő és a cselekmény egysége. 

Romantikus vonások: témaválasztás, szenvedélyek összecsapása, gyors ritmusváltások, véres 

események. 

A dráma keletkezéstörténete: 

A romantika jellemző vonásai 

- XVIII. század végén kibontakozó új művészeti és szellemi áramlat 

- nemzeti küzdelmek, kapitalizmus lendülete 

- új világból való kiábrándulás 

A romantika Magyarországon 

- a magyar értelmiség szűk rétege a XIX. század elején fokozatosan növekedni kezd 

- kritikai lapok indulnak, pl. Kossuth országgyűlési tudósításai 

- megalakul a Kisfaludy Társaság , a pályázati felhívások fellendítik az irodalmi életet 

- megindul a színjátszás, 1837-ig (Nemzeti Színház) csak vándorszíntársulatok 

- a század elején népszerűek a romantikus, nemesi szemléletű múltidéző drámák 

- nemesi értékek: becsület, hazaszeretet, előjogok védelme 

1814-ben következő évre szóló beadási határidővel az Erdélyi Múzeum c. folyóirat pályázatot 

hirdet a leendő kolozsvári színház számára. Döbrentey Gábor fogalmazza meg a felhívást: a 



dráma eredeti és történeti tárgyú legyen. A lehetséges témák között megemlíti Bánk bán 

történetét is. A határidőt meghosszabbítják, 1818-ban hirdetnek eredményt. A fődíjat Tokody 

János: A pártosság tüze című darabja nyeri. A díjazottak között szerepel Bolyai Farkas két 

drámája is. Katona műve nincs megemlítve sem. 

 1819-ben készül el a végleges változat. Katona figyelembe veszi a jogász- és 

színésztárs, Bárány Boldizsár “hibajegyzékét”, találó meglátásait. 1819-ben készült el a Bánk 

Bán  végleges változata. Nyomtatásban 1820-ban Pesten jelent meg. Az első színházi előadás: 

1833. Kassa (Melindát Déryné játszotta), majd: 1834. Kolozsvár; 1848. március 15. 

félbeszakadt, a Táncsicsot az előadásra váró nézőközönség nem tudta kivárni a darab végét, s 

Laborfalvi Rózát követelte a színpadra; 

     Nemzeti operánk született a Bánk Bánból:  

     1861-ben Erkel Ferenc megzenésíti, Egressy Béni szövegkönyve alapján;  

     1976-ban Illyés Gyula átigazítja. 

 

Témaválasztás: 

 

A szakirodalom a könyvtárjegyzékeket áttanulmányozva arra a következtetésre jutott, hogy 

Katonát elsősorban az uralkodó elleni merényletek foglalkoztatták a történelemből. Nem 

Katona az első, aki a Bánk bán-témát feldolgozta:  Hans Sachs XVI. századi német író volt az 

első szépirodalmi feldolgozó, de írt drámát a Katona-kortárs, osztrák Grillparzer és Kisfaludy 

is. Katona a különböző történeti felfogásokat koncepciójának megfelelően egyesítette. Pray 

György szerint a királyné ártatlan, politikai összeesküvés áldozata lett. A Kézai-krónika szerint 

bűnös a királyné, és erőszakos csábítás is történt. Katonánál Bánk a gyilkos, de vannak 

összeesküvők is. A végleges változatban fölerősíti a gyanút Gertrudisszal szemben, anélkül, 

hogy az olvasó–néző egyértelmű bizonyosságot nyerne a csábításban való közreműködésről. A 

történelmi szereplők közül megváltoztatja a csábító személyét, Berchtold, kalocsai érsek 

helyébe Ottót teszi. Saját leleménye Tiborc, Biberach, Izidóra. A spanyol menekültekre, a 

Bojóthiakra Kézainál már történik utalás.  

 

 

 



Történelmi háttér 

      A cselekmény valós történelmi alapja 1213-ban történt Esztergomban, II. András (1205-

1235) uralkodása alatt. A király mellőzött testvéreinek Imrének hívei gyűlölettel nézték a  királyi 

feleség, Gertrudisnak a rokonait. A meráni Bertchtold-ház tagjai Magyarországon magas 

állami hivatalokat töltöttek be, és jól jövedelmező birtokokat kaptak. Mikor András Halicsba 

vezetett hadjáratot, az ellenzéki főurak egy csoportja – Péter csanádi ispán és Simon, továbbá 

Bánk nádor és veje vezetésével – Gertrúdra és kíséretére tört. Miután Bánk megölte a királynét, 

Konstantinápolyba ment a királyhoz, hogy ítélkezzen. II. András visszaküldte Bánkot 

Magyarországra, és meghagyta nádori hivatalában.   

A királynőgyilkosság vándortémája 

- első megjelenés 1268-ban, egy ausztriai verses krónikában 

- Képes Krónika, Magyarok Krónikája, Anonymus: Gesta Hungarorum 

- Hans Sachs, Bonfini (Mátyás történetírója), Daniel Defoe, Franz Grillparzer 

A Bánk bán közvetlen előzményei 

- kortárs német irodalom hatása (átvett szövegrészek) 

- Schiller Ármány és szerelem című drámája 

- reformkor felé mutató szellemiség, újszerű, romantikus szemlélet 

- Bánk a nemzeti egységet és a békét képviseli 

A dráma utóélete 

- először 1833-ban mutatják be Kassán 

- 1848. március 15-én este a Bánk bánt adja a Nemzeti Színház 

- 1861-ben operaváltozat Erkel Ferenc zenéjével és Egressy Béni szövegével 

- elsőként Arany János ír róla elismerő szakértő kritikát (utána Erdélyi János, Gyulai Pál) 

- Illyés Gyula átdolgozza, elsimít néhány apróbb hibát és pontatlanságot 

 

A dráma szerkezete: 

 

-      a klasszikus drámamodellt valósítja meg, vagyis konfliktusos dráma 

-      Előversengés + 5db felvonás 

 



- Shakespeare-i drámaszerkezet 

- Katona állítólag korábban Hamletet is eljátszotta, fordított Shakespeare-t 

- klasszikus, szabályos szerkesztés (a dráma szerkezeti elemeinek az 5 szakasz felel meg) 

- a tragédiát a főhős megkésett felismerése okozza 

- romantikus vonások 

- több szálon futó, szerteágazó cselekmény 

- álompor, rejtekajtó, szerelmi bájital, gyilkosság a nyílt színen 

- szentimentalizmuson túllépő, romantikus formanyelv 

- a műben egybefonódnak a magán- és közéleti konfliktusok 

- fő témaköre az élősködő idegen hatalom elleni lehetséges magatartásformák 

- a válságos politikai helyzetből személyes tragédiák következnek 

- mindez a főszereplők becsületének és önbecsülésének dimenziójában tükröződik 

- szerelmi és történelmi tragédia egyben. A végén csak a történelmi látszik megoldódni 

- a Bánk bánt konfliktusos és középpontos drámának is tekinthetjük (Bécsy Tamás elmélete) 

- a mű és a konfliktusrendszer középpontjában a címszereplő áll 

- minden erő rá irányul, minden sérelem, ha áttételesen is, de őt is sérti 

- a helyszín és az idő egysége csak egy-egy szakaszon belül érvényesül 

- a szakaszoknak önálló funkciójuk van; ritmus szempontjából is eltérőek 

- az egyes szakaszokban váltakozva kerül előtérbe a magán- és a közélet 

- minden szakasz hangsúlyos jelenettel zárul 

- fontos szerep jut a szakaszok közti cselekménynek 

     Prológus: In medias res kezdés. Nincs előkészítés. Lényegretörő kezdés: figyelemfelkeltés. 

     Ottó és Biberach párbeszédéből az olvasó szerelmi drámára következtethet. Talán a cenzúra 

figyelmének elterelése lehetett az ok. Ottó és Biberach kapcsolata, Ottó Melinda iránti érzelme, 

Gertrudis viszonya Ottóhoz az előversengésben mutatkozik meg 

      Első szakasz: expozíció– a bonyodalom kibontakozása. 



Katona tudatosságát jelzi, hogy fölvonultatja és bemutatja a tragédia legfontosabb szereplőit, és 

érzékelteti a lehetséges konfliktusokat:. Az első szakaszban színre lépnek a Bojóthiak. Petúr 

megjelenésével exponálódik a merániak és magyarok ellentéte, a békétlenek jelszava 

összekapcsolja a magánéleti és közéleti konfliktust. Tiborc színrelépése újabb perspektívából 

világítja meg a nemzet helyzetét, és ezáltal a közéleti konfliktust erősíti. Újra színrelépnek az 

előversengés szereplői, Ottó elutasítja Izidóra közeledését, Melinda visszautasítja Ottót; majd a 

királyné ambivalens kapcsolata mutatkozik meg öccsével szemben és az első szakaszt Bánk 

nagymonológja zárja. Ettől kezdve az egyes szakaszokat hol a közéleti, hol a magánéleti 

konfliktust erősítik, helyezik előtérbe. 

Második szakasz: közéleti. A bonyodalom kibontakozása 

Harmadik szakasz: magánéleti + Tiborc nagymonológja.  

Negyedik szakasz: összekapcsolódik a két szál. Bánk nem tudja szétválasztani magán- és 

közéleti problémáit. + tetőpont: a királyné meggyilkolása. 

Ötödik szakasz: Megoldás. A király végül is nem ítélkezik a bán fölött, a sors már mindekinél 

kegyetlenebbül megbüntette. 

 

A szereplők rendszere: 

Arany János Bánk bán tanulmányok című töredékes munkájában csoportokra osztotta a 

szereplőket: 

– Bánk bán és köre: Melinda, Mikhál, Simon, Petúr a lázadókkal, Tiborc, Soma ( a 

fiacskájuk) 

– Gertrudis és köre: Ottó, Biberach, Izidóra 

– Endre és köre: Myska bán és Solom mester 

A szereplők rendszere 

- a mű szereplői három csoportba oszthatók (Arany János) 

- mindhárom csoport egy-egy vezéregyéniség köré csoportosul 

- a csoportok tagjai a vezéregyéniségek elveit, véleményét képviselik 

- az egyes csoportok alakjai a dráma során nem, vagy alig változtatják álláspontjaikat 

- az egyetlen kivétel Bánk bán, aki modern, romantikus, érzékeny karakter 



Bánk bán köre ? Melinda, Petur, Mikhál, Simon, Tiborc 

- céljuk Gertrudis önkényuralmának megdöntése 

- mindannyian elnyomott nemzet sarjai - magyarok, illetve bojóthiaiak 

- Tiborc és Melinda kivételével nemesek 

- Melinda érzékeny, finom lelkű, hűséges, de naiv 

- Petur áll a nemesi ellenállás élén 

- a magyar nemes tipikus megtestesítője: heves, indulatos, forrófejű 

- Bánknál szűkebb látókörű, nem humanista (nőgyűlölő) 

- Bánk eleinte nem kötelezi el magát mellettük, próbál királyhű maradni 

- Tiborccal folytatott párbeszéde, valamint az országjáró körútja során tapasztalt borzalmak 

mégis meggyőzik az ellenállás szükségességéről 

- Tiborc a leginkább szenvedő réteg, a parasztság képviselője 

- Bánkhoz közvetlen, baráti viszony fűzi 

- helyzetüket a harmadik szakaszban található monológban fejti ki 

Endre köre ? a király, illetve a királypártiak 

- Endre: Bánkhoz hasonló szerető férj, államférfi és igazságra törekvő ember 

- Myska (a királyfiak nevelője), Solom (Myska fia) 

- az uralkodóházat, így egészen az utolsó jelenetig Gertrudist is képviselik 

- a végén belátják, hogy Bánk tette jogos volt 

Gertrudis köre ? Ottó, Biberach, Izidóra 

- mindenben a királynét, illetve a merániakat támogatják 

- Ottó elkényeztetett, döntésképtelen, gyenge, gyáva kéjenc 

- minden érték hiányzik belőle, hibáival gyakran kérkedik is 

- a mű végén elmenekül, de előtte bosszúból megöli Melindát 

- Biberach (lézengő ritter) embergyűlölő, ravasz, cinikus 

- számára a pénz az egyetlen érték: ?Ott a haza, ahol a haszon? 

- számára nincsenek erkölcsi korlátok 

Bánk alakja - Hamleti alkat 

- magánéleti és közéleti tragikum összefonódása 

- gondolat és tett konfliktusa - cselekvésképtelenség 

- bosszú kötelezettsége szemben állnak világszemléletével 

- sejtés és megbizonyosodás problémája ? sejtések alapján cselekszik, gyakran hibásan 



- nem látja tisztán Gertrudis és körének szándékait és tetteit 

- feladata az egyensúly helyrebillentése, ezért saját elveit kell feladnia 

Modern, romantikus személyiség 

- a feudalizmus és felvilágosodás határán 

- Bánk kényes feudális jogaira 

- tevékenysége a reformkort előlegezi meg, bár egyes szándékai még homályosak 

- legfőbb értékei a haza és a becsület 

- becsületére az összes szereplő közül ő helyezi a legnagyobb hangsúlyt 

- lobbanékony természet, gyakran ítél első benyomás alapján 

- Melinda egyetlen félreérthető gesztusát (engedi a homlokára tenni Ottó kezét) félreérti 

- feleségét és gyermekeit hirtelen felindulásból megátkozza 

- emberszeretet, békevágy mindvégig jellemzi 

- saját tetteitől is elborzad, Gertrudis megölése után a lelki összeomlás szélén áll 

- Gertrudist csak önvédelemből öli meg 

Melinda és a haza 

- számára a két legszentebb érték 

- váltakozó erővel késztetik előre a bosszúállásig 

- mindkét értéket egyszerre csak Gertrudis veszélyezteti ? neki kell meghalnia 

- a királyné halála nem jelent megoldást az időközben kibontakozó magánéleti válságra 

Gertrudis alakja 

- Gertrudis számára az egyetlen érték a hatalom 

- az önkényuralom megtestesítője, a magyarok elnyomója 

- királynő akar lenni, nem királyné 

- férfias, uralkodásra termett jellem 

- hatalmát minden eszközzel megszilárdítani igyekszik 

- Bánk eltávolítása 

- saját hivatalnokok mindenhová 

- az udvar méltóságának megóvása 

- Bánkhoz méltó ellenféllé nagyhatalmi pozíciója, illetve politikai lehetőségei teszik 

- személyes értékei messze alulmúlják Bánkéit 

- Gertrudis a mű jellemábrázolásának csúcspontja 

- büszkeség  

- fontos számára a becsületesség látszata, az igazságosnak tűnő viselkedés 



- Ottóval való beszélgetésében válik nyilvánvalóvá 

- tudja, hogy Ottó szándéka tisztességtelen ám gőgje nem tudja elviselni, hogy Ottó 

sikertelenségével szégyent hozzon a királyi udvarra 

- hazaszeretet 

- a cselekmény fő mozgatórugója nem csak a királyné esetében 

- a tragédia közvetlen okozója 

- Gertrudis akkor veszti el az önuralmát, amikor Bánk a merániaiakat bírálja. 

 

 

A VERSELEMZÉS SZEMPONTJAI: 

 

 

1. A mű keletkezési körülményei 

2. A cím értelmezése 

3. A vershelyzet értelmezése (a költő meghatározza saját helyzetét vagy a vers 

keletkezési körülményeit) 

4. Műfaj, műfaji sajátosságok 

5. A mű szerkezeti felépítése 

6. A vers képrendszere 

7. A mű alapgondolata, a kifejezett érzelem 

8. A költemény hangulata, hangneme 

9. A mű nyelvi kifejezőeszközei (hangok, szóhasználat, szószerkezetek, szóalkotás, 

mondatszerkesztés) 

10. Stilisztikai formák, eszközök  

 szóképek: metaforák, szinesztézia, hasonlat 

 alakzatok: párhuzam, ellentét, ismétlés 

 rímek, alliterációk 

11. Versforma, versritmus 

12. A korstílus, a stílusirányzat, illetve ezok jegyei 

13. A mű kapcsolódási pontjai, hasonlóságok más versekkel 

14. A vers helye, szerepe a költő munkásságában 

15. Egyéb szempontok, a saját véleményt kivéve [3] 

 

 

Versek elemzésénél a következőkre figyeljünk: 



• Nem a tartalom leírása a feladat, hanem a vers értelmezése: ritmikailag és tartalmilag, ha 

megtörik a ritmus, van-e benne tartalmi törés is? 

• A vers műfaji besorolása, tartalomhoz való viszonyának vizsgálata.  

• A vers, a költő költészetén belül hova sorolható? 

• A verselésnél fontos az összevetés: ki alkotott még hasonló műveket a magyar- illetve a 

világirodalomban? 

• Cím és tartalom viszonya: a cím értelmezése nyelvtani szempontok alapján. 

• Stíluskorszakok a versben: melyik stíluskorszak alkotóihoz sorolható az adott szerző? 

Hogyan jelenik meg ez az adott műben? 

• Vizualitás és hanghatások a költeményben: milyen színekkel dolgozik a költő? Van ennek 

jelentősége a tartalom szempontjából? 

• Költői eszközök keresése: alliterációk, hasonlatok, megszemélyesítés, metafora, 

ellentmondás keresése. 

• Versszakok, szakaszok egymáshoz való viszonya. 

• Személyes vélemény a versről: irodalmi stílusban, indoklással, személyes élménnyel 

kiegészítve. 

• A vers kulcsszavainak, kulcsmondatainak felismerése, idézete. 

 

 

   ☺                                   József Attila: Levegőt! 

 

 

     A vers az 1930-as években íródott, ez az időszak a fasizmus ideológiájának elterjedése 

Magyarországon. 

József Attila a proletáriátus költőjének vallotta magát, a  munkásosztály érdekeiért harcolt. Az 

1930-as évek elején az illegális kommunista párttal kerül   kapcsolatba, később eltávolodik ettől 

a mozgalomtól.  

  Nem a munkásosztály érdekeit tekinti fontosnak – közéleti verseket ír. 

 téma:  nemzetféltés, magyarság és szomszéd népek sorsa. 

 Szolidaritás munkásokkal, polgárokkal, parasztokkal 

 Válságos egészségi állapota – pszichoanalitikusok kezelik 



 Címről: felkiáltás, mintha a fuldokló kiáltana levegőért 

              Mi okozza a fuldoklást? – az embertelen világ  

Versindítás: kérdés (indulatos) 

  

Tájfestéssel kezdődik (1., 2., 3. vsz.) – a táj bemutatása közbeni eszmefuttatás jellemző József 

Attila más verseire is  ( pl.: A Dunánál, Hazám). 

Helyszín: a város pereme, a lírai én hazafelé tart, miközben tűnődik, elmereng (– hazafelé tart: 

utolsó verseiben többször fellelhető ez a fogalom: hazára találás, otthonra vágyódás ( pl.: Íme, 

hát megleltem hazámat)). 

Hangulata: őszi alkony, és ezt ellentételező megfélemlítettséget keltő hangulat, amely a 

kulcsszavakból adódik. A félelmet a tájon keresztül vetíti ki; (pl. „csendesen morgó sovány 

falevelek”; a bokrok is „fürkészve” guggolnak, stb. (Fürkésző=gyanakvóan kereső, figyelő). 

 

3. versszak: megjelenik egy másik ember, aki megzavarja a szemlélődést – félelmet kelt. 

  

4. versszaktól hosszabb gondolati szakasz kezdődik: saját sors, személyes élmény – a kor 

ellentmondásai – tévútra vezetett ideológiák. 

Fő motívumok: az állam, az embertelen hatalom bemutatása. 

pl „Számon tarthatják, mit telefonoztam 

       S mikor, miért, kinek 

       Aktákba írják, miről álmodoztam” 

  

5. versszakban a személyestől az általánosításig jut el. Fő gondolatvezetése: a nemzet, a nép nem 

élhet biztos rendben – nem segíti ezt a törvény. 

  



6. versszak: külső rend hiányát tükrözi. Ennek ismerjük a hátterét, azokat az események, 

amelyek  a vers keletkezésének idején történtek: 1935 áprilisában  választási csalás történt – 

Bajcsy Zsilinszky Endrét Tarpán, a saját falujában erőszakkal buktatták meg, – pártérdekek 

befolyásolták a választást – konkrét utalás van erre a versben. 

7. versszak: a belső rend hiánya – gyermekkori emlékei, az öcsödi nevelőszülőkre tesz utalást 

(„ezek idegenek”) – a pszichoanalízis is a gyermekkorban átélt eseményekre vezeti vissza a lelki 

eltévelyedését. 

  

8., 9. versszak a jelenre tér vissza „Felnőttem már” . 

A rend hiánya mellett a szabadság utáni vágyát fejezi ki. 

   

  

 Verszárlat:  a rend és szabadság – gyermekkorban (jó szóval oktasd, játszani is engedd) és felnőtt 

korban egyaránt fő értéket képviselnek. Összegzi mondanivalóját, üzen az embereknek és 

önmagának. 

Költői eszközök:   

jelzők: langy, bársony, / finom, tiszta, puha értelemben / 

megszemélyesítések: csendesen morogtak a sovány levelek, guggoltak a bokrok. 

 

 

 

AZ ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS SZEMPONTJAI 

 

Bevezetés 

 

1. Történelmi háttér 

2. Korstílus, korszemlélet, művelődéstörténeti-filozófiai háttér 

3. A mű és szerző kapcsolata 

4. Gondolatok a mű alaptémájáról 

 

II. Fő rész  



A) Jellemösszehasonlí

tás 

1. Az egyik hős 

jellemzése 

2. A másik hős 

jellemzése 

3. A hősök közös 

vonásai 

4. A hősök különböző 

vonásai 

5. Összegzés 

 

A jellemzés 

szempontjai: 

1. A hős származása, 

társadalmi helyzete 

(Hol, mikor élt, 

milyen társadalmi 

rétegben stb.) 

2. A hős alaphelyzete 

a mű elején, 

alapkonfliktus 

3. Jellemvonások 

(belső 

tulajdonságok), az 

azokat bizonyító 

szavakkal, 

döntésekkel, 

cselekedetekkel 

4. Testi vonások 

(külső 

tulajdonságok) 

5. Segítői, gátlói 

(barátok, 

ellenségekkel, kivel 

B) Epikus vagy drámai művek összehasonlítása 

/1.módszer ( A 2. Módszernél szereplő szempontokat 

tartalmaznia kell!) 

1. A művek közös vonásai (sajátosságonként elemezve, 

előbb az egyik műnél, aztán a másiknál. A sorrend 

legyen végig ugyanaz: pl. a korábban íródott vagy az 

ismertebb műről írok előbb, aztán a másikról) 

2. A művek különböző vonásai (sajátosságonként 

elemezve, előbb az egyik műnél, aztán a másiknál. A 

sorrend legyen végig ugyanaz: pl. a korábban íródott 

vagy az ismertebb műről írok előbb, aztán a másikról) 

3. Összegzés, magyarázatokkal (Mivel magyarázhatóak az 

egyezések, illetve a különbségek) 

/2. módszer (szempontok szerint) 

( Minden szempontnál előbb az egyik műről fejtjük ki 

véleményünket, aztán a másikról, majd a bekezdés végén 

összegezzük, hogy a jelenség hasonló vagy különböző, és 

miért.. A sorrend állandó legyen: pl. a korábban íródott vagy 

az ismertebb műről írok előbb, aztán a másikról) 

I. Összevetés szempontok szerint 

1. Keletkezési idő 

2. Keletkezési körülmények 

3. A mű helye az író pályáján, az irodalom vagy 

művelődéstörténetben 

4. A műfaj 

5. A hangvétel, hangnem 

6. A mű stílusa, szemléletmódja 

7. A cím értelmezése (Csak ha érdekes!) 

8. Szerkezet (pl. előkészítés, bonyodalom , cselekmény 

kibontakozása, tetőpont, megoldás: a cselekmény egyes 

pontjainak összevetése, sajátos szerkezeti elemek: több 

szálon induló vagy futó cselekmény, párhuzam, keret, 

késleltetés, érdekes motívumok, toposzok stb.) 

9. Mondanivaló (felvetések, konfliktusok, válaszok és 

megoldások) 



milyen kapcsolata, 

konfliktusa volt) 

6. Sorsa, cselekedetei, 

döntései 

7. Egyéb érdekességek 

10. A műben szereplő hősök jelleme 

11. Költői-írói eszközök (szóképek, alakzatok, verselés és 

más formai elemek, ha szerepük van) 

12. A mű hatása az irodalomtörténetre, történelemre, 

filozófiára stb. 

13. Párhuzamok, hasonló művek 

14. Egyéb érdekességek 

II. Végső összegzés, a hasonlóságok és különbségek 

magyarázataival 

 

 

 

III. Befejezés 

1. Értékelés ( a korról, a stílusról/ szemléletről, a szerzőről, a műről, 

a felvetésekről, megoldásokról) 

 Saját vélemény 

 Korabeli 

 Későbbi korokban 

 Manapság 

2. A mű hatása 

 Magunkra 

 Korára 

 Később (hatástörténet, pl. a mű utóélete, megítélése 

különböző korokban) 

 Manapság 

3. Aktualitás (Ma hogy van?) 

4. Jelentőség ( a kor, a stílus, a szerző, a mű, a gondolat, felvetés 

jelentősége; miben hozott újat, mit készített elő stb.  

 

 

 

 

 

 



A lírai művek elemzésének szempontjai 

 

 

I. Bevezetés, III. Befejezés – az előzőekben tárgyaltuk, ezek 

általános érvényűek  

 II. Fő rész: 

1. A műfaj 

2. A hangnem, hangvétel 

3. A cím értelmezése 

4. A mű szerkezete (általános szerkezeti jegyek pl. keret, párhuzam, 

ellentét, refrén + a szerkezeti egységek száma, felépítése, 

domináns gondolatai, képei, egymáshoz való viszonyuk) 

5. Költői képek rendszere, összefüggése, megjelenése az egyes 

részekben, egymáshoz való viszonyuk (ellentét, párhuzam stb.) 

6. Költői képek értelmezése 

7. Mondanivaló 

8. Szóképek elemzése (költői eszközök) 

9. Az alakzatok szerepe (költői eszközök) 

10. A verszenei eszközök (rímfajták, rímszerkezet, verselés, egyéb 

hangzásbeli sajátosságok) 

11. Párhuzamok 

12. Egyéb érdekességek 

 

Az epikus és drámai művek elemzésének szempontjai 

 

 

Bevezetés,  Befejezés  – mint az előzőben 

Fő rész: 

1. A műfaj 

2. A hangvétel, hangnem 

3. A mű stílusa, szemléletmódja 

4. A cím értelmezése (Csak ha érdekes!) 

5. Szerkezet (pl. előkészítés, bonyodalom , cselekmény 

kibontakozása, tetőpont, megoldás: a cselekmény egyes 



pontjainak összevetése, sajátos szerkezeti elemek: több szálon 

induló vagy futó cselekmény, párhuzam, keret, késleltetés, 

érdekes motívumok, toposzok stb.) 

6. A műben szereplő hősök jelleme, a jellemek rendszere (hogyan 

viszonyulnak, milyen kapcsolatban állnak a hősök egymással, 

kinek milyen konfliktusa van a másikkal stb.) 

7. Mondanivaló (felvetések, konfliktusok, válaszok és megoldások) 

8. Költői-írói eszközök (szóképek, alakzatok, verselés és más 

formai elemek, ha szerepük van) 

9. Párhuzamok, hasonló művek 

10. Egyéb érdekességek 

 

 

 

Epikus vagy drámai művek összehasonlítása 

 

/1.módszer ( A 2. Módszernél szereplő szempontokat tartalmaznia kell!) 

4. A művek közös vonásai (sajátosságonként elemezve, előbb az egyik műnél, 

aztán a másiknál. A sorrend legyen végig ugyanaz: pl. a korábban íródott vagy az 

ismertebb műről írunk előbb, aztán a másikról) 

5. A művek különböző vonásai (sajátosságonként elemezve, előbb az egyik 

műnél, aztán a másiknál. A sorrend legyen végig ugyanaz: pl. a korábban íródott 

vagy az ismertebb műről írunk előbb, aztán a másikról) 

6. Összegzés, magyarázatokkal (mivel magyarázhatóak az egyezések, illetve a 

különbségek) 

/2. módszer (szempontok szerint) 

(Minden szempontnál előbb az egyik műről fejtjük ki véleményünket, aztán a 

másikról, majd a bekezdés végén összegezzük, hogy a jelenség hasonló vagy 

különböző, és miért. A sorrend állandó legyen: pl. a korábban íródott vagy az 

ismertebb műről írunk előbb, aztán a másikról) 

I. Összevetés szempontok szerint 

15. Keletkezési idő 

16. Keletkezési körülmények 

17. A mű helye az író pályáján, az irodalom vagy művelődéstörténetben 

18. A műfaj 



19. A hangvétel, hangnem 

20. A mű stílusa, szemléletmódja 

21. A cím értelmezése (csak ha érdekes!) 

22. Szerkezet (pl. előkészítés, bonyodalom, cselekmény kibontakozása, tetőpont, 

megoldás: a cselekmény egyes pontjainak összevetése, sajátos szerkezeti elemek: 

több szálon induló vagy futó cselekmény, párhuzam, keret, késleltetés, érdekes 

motívumok stb.) 

23. Mondanivaló (felvetések, konfliktusok, válaszok és megoldások) 

24.  A műben szereplő hősök jelleme 

25.  Költői-írói eszközök (szóképek, alakzatok, verselés és más formai elemek) 

26.  A mű hatása az irodalomtörténetre, kortársakra stb. 

27.  Párhuzamok, hasonló művek 

28.  Egyéb érdekességek 

II. Végső összegzés, a hasonlóságok és különbségek magyarázataival 

 

 

Befejezés – mint a többi sémánál 

 

 

☺              Az Iliász és Odüsszeia összehasonlító elemzése 

 

A két eposznak nagyon sok azonossága és különbsége van: 

Mindeket alkotás műfaja eposz, és a trójai mondakört dolgozza fel.  

Odüsszeia ott kezdődik, ahol az Iliász befejeződik. 

Az eposzokra jellemzőek a hatalmas méretek: monumentális alkotások. Az akkori 

időben újszerűnek számító verselési formában, hexameterben íródtak. Az eposzokban 

megjelennek a Homérosz után általánossá vált eposzi kellékek. 

 Megtalálhatjuk – az Iliászban Akhilleusz pajzsa készítése közben, az Odüsszeiában 

az egész művön keresztül a korabeli élet enciklopédiáját. Kisebb-nagyobb mértékben 

szerepet kapnak bennük az istenek is. A két eposzban még közös, hogy hősei 

vérengzései ellenére megbékéléssel zárulnak. 

 Különböznek az ábrázolási módok. Az Iliászban az események kronologikusak, 

időrendi sorrendben vannak, és Trója körül játszódnak, viszont az Odüsszeiában 



párhuzamosan futnak a történet szálai a Földközi-tengeren és partvidékén. Ezt az 

eposzok keletkezésének kb. 50 évnyi eltolódása okozza. 

Mindkét műben fontos szerepet játszanak a főhősök, az emberideálok. Az Iliászban az 

embereket a dicsőség és a harcolni vágyás hajtja. Ezzel szemben az Odüsszeiában 

Odüsszeuszt a kíváncsiság, a mindent tudni akarás hajtja. Katonai vitézsége mellett 

kitűnő mesterember (pl.: tutajt ácsol), az ész embere. 

A nőideálok nagyjából megegyeznek. Mindkét műben több nő által megtestesített ideál 

létezik. Az Iliászban Andromakhé (Hektor felesége) és Briszéisz (Akhilleusz 

rabszolganője), az Odüsszeiában Kalüpszo és Pénelopé. Ők együtt testesítik meg az 

ókori nők ideálját (férfi szemszögből): szépek, hűségesek, alázatosak, családszeretők. 

Az istenek szerepe az Iliászban rendkívül nagy. Ők döntenek el mindent, az ember 

kezükben csak játékszer, tőlük függ sorsa (Pl.: A két sereg harcát megelőzően egy 

párviadalban Menelaosz majdnem legyőzi Parist, de Aphrodité megmenti a trójai 

királyfit). Az Odüsszeiában azonban csak korlátozott szerepük van, az ember már saját 

maga irányítja a sorsát. 

Mindkét műben szerepet kap a hétköznapi élet. Az Iliászból kiderül, hogy a görög 

nemességet egyáltalán nem érdekli a jövő, a múltjukból élnek, csatákat beszélnek el, 

az elfogott katonákból lett rabszolgák szolgálják ki őket, miközben azon vitatkoznak, 

hogy kinek az őse volt nagyobb hős. Itt is fontos szerepet kap a hitvilág, ami a vallás 

uralkodó szerepére utal. A mesterségek közül az író a kovácsmesterséget emeli ki, de 

azt is isteni foglalkozásként. A hétköznapi munkákat Akhilleusz pajzsáról ismerhetjük 

meg (Pl.: paraszti munkák, pásztorkodás). Az Odüsszeia jobban koncentrál a 

hétköznapi életre. Az emberek már nemcsak nyers testi erejüket használják, hanem az 

eszüket is. Előre megterveznek dolgokat, gondolkodásmódjuk fejlettebb, mint az 

Iliászban. 

Az Iliász egy fenséges-tragikus eposz. Legnagyobb részben csata és harcjeleneteket 

beszél el. Ezért mondhatjuk, hogy az Iliász földhözragadt mű. Mivel a harcokban 

valamelyik félnek meg kell halnia, tragikus lesz az esemény (Pl.: Hektor halála), 

fenséges pedig, ha egy embertől emberfeletti teljesítményt láthatunk (Pl.: Akhilleusz 

gyilkos tombolása). Az Odüsszeiára jobban illik az „utaztató-kalandregény” jelző. A 

hős szinte minden pillanatát a tengeren tölti, s a veszélyes utazás többnyire ismeretlen 

célját csupán a szeszélyes szél választja meg. 

Mindkét eposz megbékéléssel végződik. Az Iliászban Akhilleusz (személyes okokból) 

édesapjára gondol a fia holttestéért könyörgő Priamosz láttán, érzelmei miatt hagy föl 

a további bosszúval. Az Odüsszeiában Odüsszeusz pedig vak dühe helyett józan eszére 



hallgat, emberségi okok tartják vissza. Igaz, hogy ő nagyobb vérengzést rendezett a 

kérők között, mint Akhilleusz a trójaiaknál, de Hektor vétke eltörpül Antinoosz és 

társai vétke mellett. 

Az Iliász és az Odüsszeia kétségkívül az ókori görög irodalom két legfényesebben 

tündöklő gyöngyszeme. Segítségükkel könnyebben megérthetjük a múlt nagy alakjait, 

tetteik és cselekedeteik miértjét. A két mű közötti sok hasonlóság és ellentét az ókor 

lassú változását mutatják be nekünk, melyekből megérthetünk bizonyos örök értékű 

igazságokat, amelyeket nem tud megváltoztatni sem isten, sem ember. 

Megfogalmazódik egy általános értékrend: nemcsak Odüsszeusz, hanem szolgálók, 

kondás, fiú, társak, stb. is fontos személyek a műben. Az ideális görög hős 

tulajdonságai: 

– szellemi-fizikai kiválóság, 

– tudásvágy, 

– közösségi felelősség, 

– céltudatosság, 

– alkalmazkodóképesség, 

– igazságosság, 

– emberség, 

– képességei istenhez hasonlóvá teszik. 

Az ideál már nem a kiváló harcos, hanem a sokat tapasztalt bölcs, leleményes, politikus 

ember, aki tudja alakítani saját sorsát. 

Egyéb különbségek: 

Az Iliász háborút, az Odüsszeia nagyrészt békés állapotokat tükröz. Tárgya szelídebb, 

vonzóbb az öldöklő csaták képét mutató Iliásznál. Az Iliász alapja a görög történelem, 

az Odüsszeia a mese, a fantázia világába visz. Az Odüsszeia egy későbbi korszakra 

utal szociális, vallási és erkölcsi tekintetben, legalább két emberöltővel később 

keletkezhetett. Tarkább, könnyedebb, igazi görög kaland. Az Iliász hősköltemény, a 

lovagregény őse, az Odüsszeia inkább a család-és kalandregényé. Az Iliásznál a harag, 

az indulat a központi téma, az Odüsszeia az Én eposza, az emberi értelemé. A 

találékonyságé, középpontjában a leleményes Odüsszeusszal. Az Iliász jobban 

megkomponált, az Odüsszeia a sok epizód miatt lazább szerkezetű. Még a nyelvezet, 

a nyelvjárás is más a két eposznál: Az Iliász az ión és aiol dialektus  keveredését 

mutatja, az Odüsszeia inkább ión. A két eposz nyelve egyszerű, természetes, 

folyamatos, tiszta, jó hangzású, nem véletlenül lett a későbbi epikusok mintaképe. 



Akhilleusz állandó jellem, míg Odüsszeusznál jellemfejlődés figyelhető meg 

(Különböző területeken gazdagodik jelleme). Az Iliászban az egyéni érdekek alá 

rendelődik a közösség, az Odüsszeiára az emberközpontúság jellemző, benne a 

közösségért és a társadalomért felelősséget vállaló egyén jelenik meg. 

Hatása az utókorra: (irodalmi) 

Vergilius: Aeneis 

Babits: Novella a szirén kalandról 

Devecsery Gábor fordította magyarra (XX. sz.) 

Kodály Zoltán, Monteverdi, Raffaello, Kovács Margit 

 

 

 

A lírai művek összehasonlításának szempontjai 

 

Bevezetés,  Befejezés  – mint az előzőekben 

II. Fő rész: 

/1. Módszer ( A 2. 

Módszernél szereplő 

szempontokat 

tartalmaznia kell!) 

1. A művek közös 

vonásai 

(sajátosságonként 

elemezve, előbb az 

egyik műnél, aztán a 

másiknál. A sorrend 

legyen végig ugyanaz: 

pl. a korábban íródott 

vagy az ismertebb 

műről írok előbb, aztán 

a másikról) 

2. A művek különböző 

vonásai 

/2. Módszer 

( Minden szempontnál előbb az egyik műről fejtjük ki 

véleményünket, aztán a másikról, majd a bekezdés végén 

összegezzük, hogy a jelenség hasonló vagy különböző, és 

miért.. A sorrend állandó legyen: pl. a korábban íródott 

vagy az ismertebb műről írok előbb, aztán a másikról) 

I. Összevetés szempontok szerint 

1. Keletkezési idő 

2. Keletkezési körülmények 

3. A mű helye az író pályáján, az irodalom vagy 

művelődéstörténetben 

4. A műfaj 

5. A hangnem, hangvétel 

6. A cím értelmezése 

7. A mű szerkezete(általános szerkezeti jegyek pl. keret, 

párhuzam, ellentét, refrén + a szerkezeti egységek 



(sajátosságonként 

elemezve, előbb az 

egyik műnél, aztán a 

másiknál. A sorrend 

legyen végig ugyanaz: 

pl. a korábban íródott 

vagy az ismertebb 

műről írok előbb, aztán 

a másikról) 

Összegzés, 

magyarázatokkal (Mivel 

magyarázhatóak az 

egyezések, illetve a 

különbségek) 

száma, felépítése, domináns gondolatai, képei, 

egymáshoz való viszonyuk) 

8. Költői képek rendszere, összefüggése, megjelenése az 

egyes részekben, egymáshoz való viszonyuk (ellentét, 

párhuzam stb.) 

9. Költői képek értelmezése 

10. Mondanivaló 

11. Szóképek elemzése (költői eszközök) 

12. Az alakzatok szerepe (költői eszközök) 

13. A verszenei eszközök (rímfajták, rímszerkezet, 

verselés, egyéb hangzásbeli sajátosságok) 

14. Párhuzamok, utóélet, feldolgozások 

15. Egyéb érdekességek 

II. Végső összegzés, a hasonlóságok és különbségek 

magyarázataival 

 

 

 

 

  ☺                      Összehasonlító verselemzés 

 

 A három választott vers: József Attila: Holt vidék 

        Petőfi Sándor: A puszta, télen 

        Juhász Gyula: Tápai lagzi  

  

 A versekben közös a táj: 

  

A táj : az Alföld 

  

Petőfi szülőföldje: Kiskőrös, kisgyermekkor-Kiskunfélegyháza 

József Attila édesanyja szabadszállási,; 

Juhász Gyula : Szegeden született – Tápa=Tápé, ma Szeged városrésze 

  

Nem a tájat ábrázolják kizárólagosan: 



  

Petőfi: a hazaszeretet, a szülőföld szeretete, a forradalomra való utalás („leesik 

fejéről véres koronája”) 

  

József Attila: 1930-as évek Magyarországának nehézsorsú embereiről és a kihalt 

tájról ír   

  

Juhász Gyula: (1923) művében a lehangoló táj a kilátástalan élet metaforája 

  

A versek címeinek értelmezése:  

  

  

A puszta, télen – konkrét alföldi táj télvíz idején  (pusztaság–síkság–alföld) 

  

Holt vidék – utal arra, hogy minden mozdulatlan, néma.  Nincs a címben szó az 

alföldről. 

  

Tápai lagzi – vidám hangulatú ünnepet sejtet, alföldi település nevével fémjelezve 

  

  

A természet bemutatása: 

  

József Attila: megszemélyesíti 

  

Petőfi: megszemélyesíti, a szeretet kimutatásának eszközévé teszi 

  

  

Juhász Gyula: ellentétet állít fel: a címben ígért dínom-dánom valójában – belső 

tartalom)  

  

Versindítás:  

   

Petőfi közvetlen hangon indít: „ Hej, mostan puszta ám igazán a puszta!" a téli puszta 

szépségét sejteti, de szeretetet is jelez  ez a felkiáltás. 

  



József Attila: „Füstöl a víz, lóg a káka” – nem gondolunk szép tájra 

  

Juhász Gyula: „Brummog a bőgő, jaj, be furcsa hang” –  nem vidám hangokkal 

mutatja be a tájat 

  

  

Tájleírás módszere:  

  

József Attila: lentről fölfelé,  távolabbról, ( tó , erdő, szőlő) közelebbre 

(tanyához),  közelebbről távolabbra haladva  (újra szőlő, erdő, tó )  

A tanyát kívülről is, belülről is láttatja 

A természet passzív jelenlévő a versben 

  

  

  

Petőfi: távolról közelebb, – az emberi élet színhelyeire–, majd újra távolodik 

  

A természetben nincs élet: negatív festéssel érzékelteti. 

  

  

Juhász Gyula: 

Hangokon keresztül érzékelteti a hangulatot 

 bent: emberek kilátástalan élete, kint: halál  a „ködös határ”-ban 

 Juhász Gyula verse inkább életkép, és nem tájleírás, de a téli táj hideg 

mozdulatlansága is benne van  

  

A versek részei:  

  

Petőfi: 

  

1-3. versszak: kint ( távoli táj) 

4-6. versszak: bent  (helyszínek, ahol az ember él ) 

5. versszak: megjelenik az ember (béres) – lassú mozdulat 

7-9. versszak: kint (képzelet, politikai üzenet: a király trónfosztására utal) 

  



József Attila:  

  

1-4. versszak: a dermesztő, fagyos téli táj bemutatása 

5-7. versszak: a parasztok életéről,  („ezeken nem segít ima”—mire 

következtehetünk ebből?  Üzenete: cselekedni kell.,  „ ülnek im a /sötétben”  Nekik 

nincs dohányuk „ Egy pipázik, de harasztot” (haraszt= száraz fű);  

 8. versszak: ismét a táj, ( költői üzenettel:  „Uraságnak fagy a szőlő” „Neki durrog 

az az erdő” – a vadászatból haszna van. 

  

  

Juhász Gyula:  

  

1. versszak: komor kép / furcsa hangokkal/  

2. versszak: lakodalom / de nem derűs ünnep, nehéz emberi sorsok, jövőjüket vetíti 

előre  

3. versszak: téli kép (lehangoló, nyomasztó élet) 

4. versszak:   a halál képe jelenik meg (több mint táj – az ember nyomorúságos sorsa 

mintha megváltoztathatatlan lenne) 

  

  

Mi a közös jellemző  a téli tájban a három vers alapján ?  

  

Dermesztő, fagyos, halálra szánt, különösen József Attilánál   

Lehangoló ( Juhász Gy. – a halál motívuma nála is megjelenik). 

Hangtalan, csendes, mozdulatlan mindhárom versben, de Petőfinél a múlt utáni 

vágyakozás (is) dominál.  

  

Költői eszközök:  

  

Juhász Gyula : 

  

 hangszimbolika – nyers, durva hangok –nyers, durva, nyomorúságos élet 

Hangutánzó szavak : Pl . „ kutyák vonítanak” 

      „brummog a bőgő” – alliteráció 



                         

Tőmondat: (múlt idejű állítmány)  „ asszony lett a lány”.  

Tömör képsorok – emberi sorsokról Pl. „asszonyt megverik” „izzadnak reggeltől – 

estelig” 

  

Ellentét: állandó nehéz munka (3. versszak), de télen a világ megáll. 

Metafora: „az ember medve” (téli alvás és morgás, az embernek sincs más dolga )   

                    

Határozószók: benn – künn (az emberek és az állatok között csak ennyi a különbség, 

télen az ember bent van, a kutya kint). Hogyan élnek tehát az emberek a téli 

világban? (vegetálnak , ösztönösen) 

  

Megszemélyesítés. Elhervad a hold – mintha az élet végére utalna, 

  Halál kaszál … 

  

Három pont a vers végén: gondolkodásra késztet, milyen az élet (1923-ban) az 

alföldön. (nyomorúságos sors – nincs lehetőség változtatni rajta) 

  

  

József Attila 

  

Többjelentésű képek. Pl. „ füstöl a víz ” – jelentheti a párát, de a füst többjelentésű: 

jobban gomolyog, sötétebb, füstölög –hangulatilag , mintha dühös lenne  

Hangulatfestő szavak: „lóg a káka/ kókkadón”  

  

Szürrealisztikus kép: „ Jeges ágak között zörgő 

                                      Időt vajúdik az erdő ” –  miért szürrealisztikus? A mondat 

logikusan így hangzana:     Zörgő ágak között / jeges időt vajúdik az erdő / 

felcserélődött két jelző 

  

„Dunnába bútt fönn a magas”– az égbolt = magas; a dunna az emberi jelenlétre utal 

  

Megszemélyesítés :  „vajúdik az erdő”, „a tél körme …/repesztgeti még a meszet” „ 

csattogó fagy itt lel mohát / s ideköti csontos lovát / pihenni  = a halál legelteti a lovát 

  



Motívumok: ágak, levelek, fák ( József Attila más verseiben is állandók 

  

Hanghatás – hangutánzás: pl. ropog , kotyog, csattogó , … 

  

Felsorolás: a nagy szegénységet hangsúlyozza:  az ól üres: „ ajtaja kitárva,/lóg , 

nyikorog , szél babrálja”    

Alliteráció : „ lapos lapály”, „ sorakozó sovány” 

  

  

Petőfi:     

  

Metafora „ Leesik fejéről véres koronája ” – a naplementét a menekülő királyhoz 

hasonlítja . 

  

Hasonlat : " Mint befagyott tenger, olyan a sík határ " (sivárság). 

  

Jelkép: pl. szél = vihar= forradalom   

  

Megszemélyesítés: ősz = rossz gazda; „nyár gyűjtöget”     

   

Befejezés: a versek  a pillanatnyi lelkiállapotot tükrözik.  

 

 

 

 

EGY IRODALOMTÖRTÉNETI KORSZAK 

ÁTTEKINTŐ ELEMZÉSE 

1. Gazdasági, társadalmi, politikai 

háttér 

2. A korszak irodalmának 
kulturális gyökerei: 
hagyomány,   átvétel, 
eredetiség, ötvöződés 

3. A legjellemzőbb vonásai: 

-tartalom;    témák, eszmék, érzelmek, hangulatok, 

életérzés, politika 

• forma:         műfajcsoportok - műfaj 



jellegzetes szerkesztésmód 

versforma 

szóhasználat 

mondatszerkesztés 

4. A korszak alkotói: 

• irói csoportosulások,    

 eszmei, politikai, 

arculatuk, stílusuk 

• írói törekvések,  

• egyéni törekvések, 

• kimagasló alkotók 

5. A korszak helye:    a nemzeti irodalomban 

a világirodalomban 

6. Jelentősége 

7. Egyéb jellegzetességek 

 

 

 

 

      ☺               A reneszánsz 

XIV-XVI.sz. Újjászületés, stílusirány az antik kultúra hagyományainak újjáélesztése. 

Tudatosan gyűjtötték az ókor tárgyi és szellemi emlékeit. Felfedezték a természeti és testi 

szépségeket is. 

Társadalmi háttere: A polgárság megszületése Itáliában különösen a városállamokban. 

Meggazdagodás öntudatosodás. A reneszánsz polgárság és művészek világnézete: 

humanizmus ember központúság, sokoldalúság, földi élet örömeinek elfogadása. 

Kiinduló pontja: Észak Itália  

 A gazdag északi kereskedő városokban fejlődtek a művészetek. 

 Legnagyobb pártolójuk a Firenzei Medici család volt 

A kor minden művészeti ágában hatott. 

 



A képzőművészet újdonságai: A perspektíva felfedezése, Emberi test élethű ábrázolása, 

építészetben vízszintes tagoltság, harmónia megteremtése. 

Az irodalmi jellemzői: - zárt kötött forma 

                                   - szonett 

                                   - antik példára felújított vígjáték és tragédia 

                                   - polgári novella 

A humanizmus a reneszánsz kor világnézete: - emberközpontúság 

                                                                      - földi lét fontossága 

                                                                      - természet felfedezése 

                                                                     - egyéniség (individuum) megjelenése 

                                                                      - művészi hírnévre törekvés 

                                                                      - klasszikusok tisztelete 

                                                                      - nemzeti nyelv és öntudat fontossága 

Képviselői:  Petrarca, Boccaccio, Shakespeare; Janus Pannonius ; Balassi Bálini 

 

Eszmerendszere: 

 

1. Kultúra világosodás (a vallás mellett)   

 A földi élet élvezete 

 Felfedezik az emberi érzelmeket,az emberi testet és a természetszépségét. 

 Megnő a gondolkodás tisztelete  

 Kibontakozhat a személyiség, tehetség 

 Polihisztorok kora(minél több tudásban jártas tudos) 

2. Antikvitás követése:                           

 Saját történelmüket, kultúrájukat elevenítették fel == ujjászületés 

3. Humanizmus:   (emberközpontúság) 

 



 Ekkor klasszikus műveltséget, tudós magatartást jelentett. 

 

 Reformáció 

 

 Megújító magatartása elvezett a vallás újító mozgalomhoz: Reformáció 

1517.okt.31 Martin Luther Ágoston rendi szerzetes 95 Wittenburgi pontjával megtámadta az 

egyház tanításait és eljárásait. 

A reformátorok visszatértek a Biblia eredeti szövegéhez. 

 

Reneszánsz a képzőművészetekben 

 

Célja:  

- Természet hű utánzása. 

- Művészeti önérzet, öntudat,sokoldalúság kifejezése. 

Festészet: 

       Pl: Leonardo de Vinci, Andrea Montegna,Raffaelló Santi,Michelangelo, 

Szobrászat: 

       Michelangelo,Donatello 

Zene: 

- A középkor egyszólamú szerkesztés módja megjelenik a polifónia. 

- Megnő a szóló ének szerepe, ekkor lanttal, billentyűs hangszerrel kísérik.  

Zeneszerzők: 

Polestina és Lassos 

 

Tudományok: 

 



Kopernicus: csillagászati elmélete 

Mochiavelli társadalom filozófiája  

Giordono Bruno Ponteista természetfilozófiája  

 

A magyar reneszánsz 

Jellemzői: 

- Időben később jelentkezik az Itáliaihoz képest. 15-16 század.Mátyás uralkodása idején 

(1458-92) – 70-es évek után. 

- Nincsenek polgáraink, az udvar nemes jellegű 

- Meghatározó Mátyás felesége: Beatrice aki Nápolyból származott . Mátyás udvarában több 

meghívott Olasz tudós is dolgozik./ Antonio Bonfini történet író, Galeotto Marcia költő. 

- A török pusztítás miatt nem védik a kultúrát, töredékes reneszánsz emlékek maradnak fenn/ 

1514 Dózsa féle    parasztháború,1526 Mohácsi vész 1541 Buda elfoglalása. 

- Összeforr a 16.századi reformációval. 

Reformáció:  

       

          Egyházi mozgalom, melynek célja az egyház leegyszerűsítése. 

- vallási témájú művek jelennek meg / Dávid Ferenc unitáriusok vezére/  

- Bibliai fordítások  

- Teológiai értekezések,bibliai értelmezések. 

 

A magyar reneszánsz világi témájú műfajai: 

 Históriás énekek, Tinódi Lantos Sebestyén: Egervár summája  

 Ilosvai Selymes Péter: Toldi  

 Széphistóriák, Gyertyai Albert: Tündérszép Ilona és Árgilus királyfi  

 Fabulák (mesék), Heltai Gáspár / tanmesék/ 

 Drámák, Bornemissa Péter / Elektra/ 



 Szerelmes komédia, Sztárai Mihály , Szkálosi Horváth Ádám 

   

 

 

 

 

 

EGY ÍRÓI-KÖLTŐI PÁLYASZAKASZ 

ELEMZÉSE 

1. Az író pályájának alakító tényezői: 

- életrajzi adatok; 

- találkozások, események; 

- származás, család; 

- pályájának állomásai /életrajz/. 

 

2. Kötetei     

3. Az író témavilága 

 

- politika, filozófia 

- szerelem 

- család 

- táj, stb. 

4. Az író (költő) eszmevilága 

-fejlődése. 

5. A pályaszakasz írói-költői eszközei: 

- stílusirányzat 

- más alkotók hatása 

- sajátos költői eszközei 

- nyelve 

- képalkotása, stb. 

 

6. A pályaszakasz helye a költő, író munkásságában 

7. Egyéb sajátosságok 

 



 

 

    ☺                 Petőfi Sándor látomásköltészete 

 

  

Petőfi látomásos költészetében a világszabadság a meghatározhatatlan jövőben 

jönne el. E verseiben a bibliai próféciák hangjához hasonló beszédmód a jellemző. A 

beszélő látnoki képességekkel rendelkezik, az elkövetkezendő igazságok 

kinyilatkoztatója. Ebben a szerepben egyrészt a közösség tagja, másrészt kiválasztott 

személy, aki vállalt küldetését teljesíti. A beszélő szavait a felajánlott mártírhalál 

hitelesíti.  A költemények romantikus látomásai a világszabadság kivívását olyan 

világméretű erkölcsi-fizikai harcnak láttatják, amelyben a jók és a rosszak csapnak 

össze. A jók győzelmével pedig egy magasabb rendű lét veszi kezdetét, amelyben a 

szabadság kivívásával célt ér az emberiség történelme, eljön a földi üdvösség kora 

(célelvű történelemfelfogás).  

A bibliai üdvtörténettel szemben a versek látomásos jövőképe nem a 

tapasztalaton túli (transzcendens) világhoz kötött, hanem a földi életre irányul. Az 

emberi történelem célja a boldogság, a szabadság pedig a boldogság eszköze 

(Rousseau hatása).  „Mi célja a világnak? / Boldogság! s erre eszköz? a szabadság! / 

Szabadságért kell küzdenem...” (Az apostol, 1848). 

Ha az „átalános boldogság” korának (Világosságot!, 1847) az a feltétele, hogy 

az emberiség megváltsa magát, akkor az igazi költők helye elöl van a megváltók 

között. Bár az egész korábbi történelem nem más, mint állandó harc a „jók” és 

„gonoszak” között, s a küzdelem mindig az utóbbiak győzelmével végződött, az 

emberiség megváltható, s tulajdonképpen ez a történelem „célja”. 

 

 A politikai tettként felfogott költészet a képzelet segítségével a kívánatos jövőt 

igyekszik felmutatni a jelennek. A XIX. század költői című versében a forradalmi 

próféciát arc poeticává emeli, s általános követelményként állítja valamennyi kortárs 

költő elé. A költészet romantikus és politikai funkciója mélyen összefügg ebben a 

költészetben, de a kettő közti határ nem tűnik el teljesen. 

 E verstípus jelentőségét mutatja, hogy mintegy harminc vers sorolható ide. A 

legjelentősebbekben – mint az Egy gondolat bánt engemet... (1846. december), vagy 

A XIX. század költői (1847. január) és Az ítélet (1847. április) címűekben – nemcsak 
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a látnoki gesztus jelenik meg, hanem a látomás is. A jövendölés-versek nem 

alkalomszerűek, politikai jelentésük mégis nyilvánvaló: a szabad és boldog jövő 

megteremtésére mozgósítanak. Leggyakrabban visszatérő, alapvető szemléleti 

elemeik a következők: 

1. a világszabadság (Egy gondolat bánt engemet...) 

2. a jók és a gonoszak harca (Világosságot!; Az ítélet) 

3. a világot megtisztító vérözön (Levél Várady Antalhoz; Az ítélet) 

4. az eljövendő Kánaán (A XIX. század költői, de utalásszerűen a többiben is). 

1848 márciusának végére Petőfi elszigetelődik, költői szerepfelfogása és 

önértelmezése meginog. A költői szerep válságával való szembenézés kapcsán írja 

meg 1848 nyarán Az apostol című elbeszélő költeményét. 

 

Petőfi   ezen alkotói korszakának egyik legjellemzőbb verse  A XIX. század 

költői (1847): 

• arc poetica, programvers; a költő eszmei, politikai, művészi ideálját közli 

• érvelésre épül, nem látomásra 

• hisz abban, hogy a költőnek küldetése van, és a művészetek által jobbá lehet tenni a 

társadalmat (lant) 

• meg akar győzni, a mű retorikai felépítettségű (1. vszk: tételmondat; 2-5: érvelő rész; 

6: következtetés, befejezés; retorikai alakzatok: ellentét, párhuzam, ismétlés, figura 

etimologika,  anafora, halmozás) 

• bibliai utalások, Mózes-párhuzam: a művészi szerep prófétasággal való azonosítása 

 

• Szerkezet: 1. történelem-vérfolyam metafora 

2.  a beszélő lelkiállapota: rettegés és ujjongás 

3. látomásos rész: a világméretű küzdelem kirobbanása a jók és 

gonoszok 

                            között 

• az örök üdvösséget az eszményi földi léttel azonosítja 

• két költőszerep közti választás: az öncélút elutasítja 

 

• 5. vszk: Kánaán földjének leírása; a szabadság elvont fogalom, konkrét fogalmakkal 

teszi érthetővé: kosár, asztal, ablak. Fény: felvilágosodás, Rousseau; egyenlőség és 

testvériség elve: Rousseau, jakobinus alkotmány. E vszk: szerkezetileg és gondolatilag 

nagyon hasonlít Vörösmarty: Guttenberg-albumba (1839) c. verséhez. 
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• 6. vszk: megnyugvás: akkor nyugodhatunk csak meg, ha elértük a Kánaánt. Ennek 

feltétele: 1. vagyoni egyenlőség 2. jogi egyenlőség 3. tudáshoz való jog egyenlősége. 

• a költő sorsa: talán nincs jutalma 

 

Az ebben a szakaszban írt költemények közös jellemzői: 

mártírhalál: Sors, nyiss nekem tért, 1846. 

küzdelem elképzelése, látomás: Egy gondolat bánt engemet…, 1846. 

általános boldogság; körkörös történelemszemlélet: Világosságot, 1847. 

apokaliptikus látomás: Az ítélet, 1847.  

 

 

 

IRODALMI ALKOTÁSOK NYELVI SZINTEK SZERINTI, VALAMINT  

ÉRTÉK- ÉS IDŐSZEMBESÍTÉS SZERINTI  ELEMZÉSE 

 

    Ez alatt is a szöveg voltaképpeni irodalmi elemzését értjük, amelyet  nyelvi szintekre 

bontva előbb a hangok szintjén, majd a szavakén, a szószerkezetekén, a mondatoként, 

végül a szöveg szintjén végzünk el. 

 

A hangok szintjén 

 A hangszimbolika a hangoknak, hangkapcsolatoknak, azok ismétlésének, 

hozzáadásának az a sajátossága, hogy akusztikai, fiziológiai hatásukkal, képzési 

sajátosságaikkal képesek 

meghatározott jelentést hordozó szavakkal, ill. szöveggel, szövegrésszel kapcsolatban 

bizonyos hangulat felidézésére, tartalmi vagy érzelmi erősítésére. 

 A hangszimbolika az az elmélet, mely szerint a nyelv egyes hangjai bizonyos jelentést 

hordoznak, ezért alkalmasak hangulatkeltésre, illetve erősítik a szavak, a szöveg 

jelentését,tehát a hangoknak a mondanivalót árnyaló, erősítő, hangulatot, érzelmet sugalló 

hatásuk van. Ezeket a tulajdonságokat aknázzák ki tudatosan az írók és a költők.  

Utalásokat a hangok szimbolikus jelentésére már az ókori görögöknél találunk.  Pl.: 

Platon Kraülosz c. dialógusa utal arra, hogy a Kratülosz szerin a szó hangalakja és 

jelentése között kapcsolat van.  

Az utóbbi évtizedek egyik legdinamikusabban fejlődő tudománya a hangszimbolika.  



A hangszimbolika legismertebb fajtája az onomatopoeia. Azokat a szavakat nevezzük így, 

melyek egy élő vagy élettelen forrás által kiadott hangot utánoznak. A magyar nyelvben 

ezeket hangutánzó szavaknak hívjuk. Az onomatopoeia szó egyébként görög eredetű, és 

tükörfordításban körülbelül annyit jelent; “nevet csinálok” (ὀνοματοποιία). 

Ezek természetesen nyelvenként különbözhetnek. Erre egy jó példa a madárhang: 

magyar: csip-csip 

angol: chirp chirp 

német: piep piep 

francia: cui cui 

orosz: чирик-чирик (chirik-chirik) 

kínai (mandarin): 叽叽喳喳 (jī jī zhā zhā) 

japán: ピヨ ピヨ (piyo-piyo)  

Ha bizonyos hangok egy szövegben sokszor ismétlődnek, akkor felhívják magukra a 

figyelmet, és a hanghatás által kiváltott élményt akaratlanul is összekapcsoljuk a szöveg 

jelentésével. A hangstatisztikának nagy szerepe van tehát a szöveg hangzásával 

kapcsolatos érzéseink, élményeink pontosabb megfogalmazásában. Ilyen statisztikai 

vizsgálatokkal állapították meg többek között, hogy vannak úgynevezett lágy hangok (m, 

n, ny, l, j, h stb.), amelyek ha az átlagosnál nagyobb számban fordulnak elő, kellemes 

hatást válthatnak ki. Az úgynevezett kemény vagy pattogó hangok (p, t, k, b, d, t, r stb.) 

és a sziszegő hangok (s, sz, z, zs) nagy aránya kellemetlen érzéssel jár. 

Például: "Trombita harsog, dob pereg" (Petőfi Sándor) 

  "Lágyan kél az esti szél 

  Milford-öböl felé..." (Arany János) 

  "Idekinn hideg éj sziszeg aztán!" (Arany János) 

 A hangulati hatáson kívül a hangokat lehetne kötni akár színekhez, ízekhez,… 

 

Bármilyen műfajú irodalmi szöveg elemezhető a hangok szempontjából az alábbi 

körülményeket figyelembe véve: 

1. minden szónak van jellemző hangsora, amely általában erősíti az adott szó 

jelentését, stiláris értékét. 

2. jellemző hatáskeltő erejük van a csupa mély magánhangzós (halál, 

csalódás,…) és a csupa magas magánhangzós (nevetés, vidám, …) szavaknak.  

3. jellemző hatáskeltéssel bírnak a negatív tartalmú, de magas magánhangzós 

(keserű, betegség,..) és fordítva, a pozitív tartalmú és mégis mély magánhangzókból épülő 

szavak (boldogság, barátság,…). Ezekben az esetekben célszerű a mű egészében 



áttekinteni a magánhangzók milyenségét, a  mű hangulatának egészére gyakorolt 

hatásukat. 

4. hangok esetében minden alkalommal meg kell vizsgálni a hangok 

egymásra hatását. Az összeolvadás és a hasonulás különböző esetei értéktöbbletet 

adhatnak az alkotásnak. Példának a gyermekmondókákat és a gyermekverseket lehetne 

itt említeni, de épp oly erős hatású lehet egy „susogó” hangzás például tájleírás esetében. 

 

 

A szavak szintjén 

 

1. minden műelemzés alapja a jellemző hatású, meghatározó értékű 

kulcsszavak kikeresése a szövegből 

2. érdemes továbbá a mellékjelentéseket, az átvitt értelmet is  

3. a jellemző szavak legtöbbször értékelhetőek szóképekként. 

 

Az irodalmi alkotásokban a szókészlet minden csoportjából találunk példát.  

 

a.) Alap szókincs szavai jellemzően semleges hatással bírnak 

b.) Perem szókincsbe tartozó szavak jellemző hatást kelthetnek 

Megfelelő szövegkörnyezetben a legsemlegesebb szavak is érzelmi hangulattal telítődhetnek. 

A kéz szavunk például semleges hangulatú szónak számít, de az „áldjon vagy verjen sors 

keze….” sorban már alkalmi, ünnepélyes, fennkölt érzést kelt. 

 A nagy stilisztikai töltetük lehet a szakszavaknak. Igaz, hogy velük jellemzően csak a 20. 

századi irodalomban kell számolnunk tömegével. A modern és a posztmodern irodalom 

kedveli őket. 

A nyelvjárási szavakkal jellemző környezetfelidéző hatásuk miatt találkozunk irodalmi 

művekben, de nem ritka, hogy a szerző általuk utal hősének származására, s egyben jellemzi is 

a hőst. A műben szereplő figura jellemzőihez sokat hozzátesz, ha a szerző argó, illetve zsargon 

elemekkel beszélteti. 

 Az archaizmusok és a neologizmusok is erősen színezik a stílust, de csak abban az esetben, ha 

még közérthetőek, illeve használatukl nem zavarja meg az összhangot.  

Idegen szavak használatával is vigyázni kell, néha indokolt, sokszor azonban feleslegesen 

bonyolítja a stílust. 

 

 



A szófajok szerepe 

Az ige 

Az összes szófaj közól ú teszi legmozgalmasabbá a cselekményt, jellemző lehet a megléte és a 

hiánya is. Az expresszionizmus kedveli az igéket, mert mozgalmasságot visznek a stílusba.    

Igés szerkezettel alkotjuk a terpeszkedő kifejezések jelentős részét. Ezek úgy jönnek létre, 

hogy a mondat egyszerű igéje helyett az igéből képzett főnévből és egy járulékos segédigéből 

áll.  

Pl.: az ügy hamar elintézést nyer.  

Személytelenítjük velük a beszédet. A hivatalos stílus különösen kedveli.  

 

A főnév 

Mint megnevező szófaj a főnév a stílus kedvelt kifejezőeszköze. A  szimbolisták és 

impresszionisták kedvelték. Belőle származnak a szóújítások, hapax legomenonok.  

A főnéven belül a személynevek többletértékkel bírnak, mivel ők identifikálnak, illetve 

elárulják a szereplő–szereplő, szereplő– olvasó/néző,  nem utolsú sorban pedig a szereplő–író 

közti viszonyt.  

 

Melléknév  

Szemléletessé, árnyaltabbá teszi a stílust. Gyakori az impresszionisták verseiben.  

 

Számnév  

 A nyomatékosítás eszköze lehet, a szinehdohé építőköve. A népi témájú művekben a hármas 

számnak, illetve a prímszámoknak van többletjelentésük, ugyanígy egyes irodalmi korszakok 

szívesen használták a krisztusi kort jelölő számot. 

 

Igenév  

  Nagy a stilisztikai értéke, mivel egyszerre van  jelen benne a cselekmény mellett a másik 

szófaj jellemzője.  

A melléknévi igenév a cselekvést tulajdonságként nevezi meg.  

A határozói igenév a cselekvést körülményként nevezi meg.  

A főnévi igenév általánosít. 

 

Indulatszó  

Talán a legtöbb érzelemkifejezú hatást neki tulajdonítjuk, mivel tagolatlan formában fejezi ki 

az indulatokat.  



 

Névmás 

Szintén lehet a nyomatékosítás eszköze, erős érzelmi színezetet ad a beszédnek és a stílusnak 

egyaránt. Továbbá erős általánosító hatása van. Pl.: Ki mint vet, úgy arat. 

 

Határozószó  

 Drámaiságot vihet a stílusba. Az elbeszélő műfajok kedvelik. Halmozásával árnyaltabban, 

színesebben tudjuk ábrázolni a cselekményt, a szereplőt vagy a helyszínt 

 

Módosítószó  

Sűrítő ereje van, illetve erős érzelmeket tükröz, ha például halmozzuk a mondaton belül .  

 

 

 

A szószerkezetek szintjén  

 

1. általános szabály, hogy minden szószerkezet többletjelentést hordoz. 

2. a szóképek alapjait képezik a szavak, amelyek szövegkörnyezetbe kerülve és 

szószerkezeteket alkotva új színezettel telítődnek. 

1.az állandósult szókapcsolatok, frazeológiai egységek mindig valamilyen céllal 

szerepelnek a szövegben. 

 

 

 

A mondatok szintjén 

 

1. akár a mondatok nyelvtani elemzésénél, irodalmi szempontból is vizsgálhatjuk a 

mondatokat fajtáik szerint. 

2. a szövegben feltett kérdés alapfontosságú. A kérdés helye a szövegben retorikai fogás 

lehet. Meghatározó továbbá, hogy a szerző válaszol-e a feltett kérdésre, vagy az 

olvasótól várja, hogy gondolkodóba essék. 

3. A mondatalakzatok jellemezhetik az egyéni- és a korstílust egyaránt 

 

Kijelentő mondat  



Leginkább a tudományos stílus kedveli a tárgyilagosság kifejezőeszköze. A rövid kijelentő 

mondatok a drámaiság kifejezői. 

A felszólító mondat – tartalmánál fogva erős a stilisztikai értéke. Akaratot, parancsot fejez ki. 

Petőfi Sándor A XIX. sz költőihez.  

A kérdő mondat  -- az elevenség a fordulatosság eszköze az irodalmi művekben. 

Megkülönböztetünk kiegészítendő eldöntendő kérdést  (Pl.: Kukorica Jancsi, ki is lehetne 

más?) 

Tűnődő kérdést –  

Dózsa György unokája vagyok én…  

Dózsa György unokája vagyok én, 

Népért síró, bús, bocskoros nemes. 

Hé, nagyurak, jó lesz tán szóba állni 

Kaszás népemmel, mert a Nyár heves.  

A Nyár heves s a kasza egyenes. 

Hé, nagyurak: sok rossz, fehér ököl, 

Mi lesz, hogyha Dózsa György kósza népe 

Rettenetes, nagy dühvel özönöl?  

Ha jön a nép, hé, nagyurak, mi lesz? 

Rabló váraitokból merre fut 

Hitvány hadatok? Ha majd csörömpöléssel 

Lecsukjuk a kaput?  

 

Költői kérdés – Nem vár rá választ. 

Felkiáltó mondat – Az érzelmileg hangsúlyozott mondanivaló kifejezője, csodálat, lelkesedés, 

gúny, öröm.  

Óhajtó mondat – erős a stílushatása. Pl.: Hej, ha én is köztetek mehetnék, 

Szép magyar vitézek, aranyos leventék. 

 

 

 

Az egyszerű és az összetett mondat. 

Egyszerű – kevésbé bonyolult gondolatok kifejezője. A népnyelvben gyakoribb az 

előfordulása, mint a szépirodalmi művekben.  A balladákban a feszültséget érezteti.  

Összetett mondat --- a tudományos stílus sajátja. Indulatokat, felháborodást lehe kifejezni vele. 

Pl.: Fölszállott a páva… 



 

 

A szöveg szintjén 

 

 

1. minden szöveg kisebb egységekre tagolható, amelyek meghatározott célt, 

mondanivalót, tételmondatot hordoznak.  

2. A szóképek közül itt az allegóriát és a látomást (víziót) lehet vizsgálni. 

3. A mondatalakzatoknál nagyobb gondolatalakzatok elemzésére is itt adódik lehetőség 

 

 

Érték- és időszembesítés 

  

Németh G. Béla 1969-ben alkotta meg ezt a fogalmat: Az idő-és értékszembesítés 

az értékek fogyatkozását mutatja ki, legtöbbször az értéktelített múlt kerül szembe az 

értékvesztett jelennel.  

Valójában ez a versek szerkesztőelve, az idő múlásával az értékeket, vagy azok 

hiányát fejti ki.  

Az elemzés során azt kell hangsúlyozni, hogy milyen technikákat alkalmazott a két költő 

miközben értéket-és időt szembesítettek a verseikben. 

 

 

☺      Berzsenyi A magyarokhoz I. című versének  és Kölcsey  Zrínyi második 

éneke című versének elemzése 

 

 

  

Milyen technikákat alkalmaznak?  

Műfajválasztás: Berzsenyi: óda (= patetikusan szól a nemzetünk sorsának fontos 

kérdéseiről) Kihez? Kiket ért magyarok alatt? (nemeseket)  

                               Kölcsey: lírai párbeszéd (Zrínyi és a Sors beszélget) 

Téma: sorskérdések / zaklatottság, kétségbeesés kifejezése 

  



Berzsenyi: ellentét: a múlt dicső eseményei és Berzsenyi korának jelene „Romlásnak 

indult, hajdan erős magyar!” Milyen múltbéli történelmi eseményekre tesz utalást a vers? 

(pl. Árpád, Hunyadi stb.)  

Mi az oka a romlásnak? – a tiszta erkölcs hiánya.  

  

Kölcsey: a múltból a szenvedéseket, borzalmakat írja le,(nem a „hajdan erős magyar!”-

ról szóló események) szánalmat kér a Sorstól   

  

Időszembesítés jelent(het)i: a költő saját életének összegzését is. ( Kölcsey versében a 

saját életében tapasztalt ellentétek, tépelődései fejeződnek ki. Kinek a szerepét adhatjuk 

Kölcseynek a vers „szereplői” közül? )Mikor szoktak írni a költők létösszegzést? Kölcsey 

verse a halálának évében íródott.  Berzsenyinél is létösszegzés az elemzendő vers? ( A 

vers megírásának ideje : 1796 és 1810 közöttre tehető; ő 1836-ban halt meg) )  

  

Jövőkép:  

Kölcsey: Nemzethalál: (lásd az utolsó négy sorban), de remény is: („teremnek tán 

jobb fiak”) 

            Berzsenyi: elégikus hangnemben (utolsó 2 versszak) a tünékeny szerencse 

kezében vagyunk.  Ha nincs tiszta erkölcs, minden elpusztul (történelmi tény a nagy 

birodalmak bukása – lásd utolsó 2 sor)   

  

Zaklatottság kifejezése: zaklatott gondolatok; szenvedélyes, költői képek; változó 

sorhossz, (mindkét versben)             

 kétféle ritmus –jambikus és ütemhangsúlyos keresztezik egymást Kölcsey versében.  

Jellemző a rímképlet is 

Az igeidők  jelen, múlt és jövő között csaponganak  a szerzők( pl. Berzsenyi utolsó 

versszaka) 

 Szókincs: dicsőséges múltra és a fájdalmas múltra is utal pl. (vak tüzeidben/Véreidet, 

magadat tiportad” A múlt Berzsenyinél pozitív jelentésű szavakkal fejeződik ki.  

Kölcseynél   Erő, erőtlenség, széthúzás érzete dominál. Mindketten bemutatják a hajdan 

erős magyarokat:  pl. „undok viperafajzatok” (Berzsenyi) ; „kánya, kígyó féreg egyre 

támad” (Kölcsey) 

Ha megvizsgáljuk a mondatfajtákat, észrevesszük, hogy fontos szerepe van a 

kérdéseknek és a felszólításnak. Jellemző hangulatkeltéssel bírnak a rövid mondatok , 

ezek elgondolkodtatnak, tettekre sarkallnak 



Kölcsey minden versszakában találunk tömör kérést, ítéletet. ( Versszakokat lezáró két-

két sor)  

Kulcsszó: erkölcs (Berzsenyi)                       Pesszimizmusra utaló szavak (Kölcsey) 

A versek üzenete: széthúzás és az erkölcs hiánya esetén, a történelem során szükségszerű 

volt, hogy a nagy birodalmak is elpusztuljanak.  ( Berzsenyi) A lírai én boldogtalan, csak 

a  szép múltra való emlékezés és a szebb jövő elképzelése  segíti, de örömöt csak akkor 

élhet át, ha „ más hon áll a négy folyam partjára ”. Ez a Sors döntése.  (eltűnik a 

magyarság). Pesszimista jövőkép.  

A versek szerkezete nagyban segíti az értékszembesítést?   

Kölcsey:  az 1. versszak és 3. versszak keret, fohász a versszakok első és utolsó soraiban  

Páros versszakok a Sors válaszai.  A 2. versszakban még aggódik, a 4. versszakban 

könyörtelenül dönt.  

Berzsenyi: Megszólítással kezd, dicső múlt képei, a jelen magyarjainak jellemzése, újra 

dicső múlt, szemrehányással zárul.  

Költői képek: romantikus képek: pl. Kölcsey „vérkönny, méreg ég, és ömlik mély sebére; 

a szenvedő hazát megszemélyesíti; metafora: haza= anya „tartsd meg őt, a hűv anyát,…” 

Berzsenyi : ( pl. vérzivatar) ;  

  

 

 

IRODALMI ALKOTÁSOK SZEMÉLYEI ÉS HELYSZÍNEI 

HITELESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA 

 

 A történelmi vagy helyi mondákhoz hasonlóan számos irodalmi alkotásban 

megvizsgálhatjuk a szereplők valódi, hiteles életrajzát, vagy a helyszínek leírásának 

pontosságát, következetességét  

 

☺   Jókai Az arany ember című regény helyszíneinek bemutatása  

  

Komárom bemutatása :  

  

 Város a Duna mellett  

 A civilizáció helyszíne,  



 gazdagabb  üzletemberek, kereskedők  is élnek benne, köztük Tímár Mihály,  

 van honvédsége ( azoknak adja el a nedves lisztből sütött kenyeret Mihály),  

 a gazdagok a vagyonukat  nem mindig  tisztességesen  szerzik 

(pl.  telekspekuláció),  

 Várfala volt , ezt akarták távolabbra építeni a várostól, ekkor vett földet Mihály, 

mert tudta, hogy  ,ezt  a területet vásárolja fel először az állam , (hasznot  hoz)   

 A vagyonosok leplezik tisztességtelenségüket  időnkénti jótékonykodással  

 Szőlőültetvények vannak  a városban ( szőlőterületet  vásárolt  Mihály is )  

 A gazdagok külföldre járnak pihenni, gyógyulni ( pl. Tímea és Mihály is )  

 Új stílusú házakat építtetnek ( Mihály  Tímeának)  

 A Balatonnál nyaralójuk van ( Mihálynak is)  

 Házasságot vagyon alapján kötnek ( Athalie és Kacsuka házassága is a vagyon 

elvesztése miatt hiúsult meg 

  

Senki szigete  - 

  

 Nem tartozik jogilag sem Magyarországhoz, sem a törökökhöz  

 afféle földöntúli világ,   

 Ide menekülnek Noémiék, amikor mindenük elveszett a városban   

 Mihály 90 évre megvásárolta a szigetet,hogy jogilag is biztonságban lehessenek a 

szigeten lakó Noémi  és anyja  

 A szigeten nagy a nyugalom,  

 érintetlen őstermészet,  

 gyönyörű virágok nőnek  

 nem használnak pénzt,  

 nem számít a gazdagság,  

 mindent maguknak termelnek meg ,  

 a városból hozták a gyümölcsfák oltványait, a növények magvait, ők ültetik el , 

gondozzák, a természet gyógy-és dísznövényeit felhasználják pl. gyógyításra  

 nincs orvos ( Teréza mama gyógynövényeivel gyógyítják Mihályt is , amikor 

beteg)  

 Mihály maga építi a kisfiának  házat,  

 Idilli életet biztosít a sziget ,  



 kezdetben itt nyugszik meg Mihály , amikor a városi élet és az üzleti világ elől ide 

menekül,  

 boldogságot teremt a sziget ( Noémi szerelemmel szereti )  .  

 nincsen iskola ( Mihály tanítja fiát Dódit írni, olvasni) 

 

 

 

AZ IRODALMI NÉVADÁS 

 

 

Jellemző színezetet ad egy-egy irodalmi alkotásnak, ha ún. „beszélő nevek” 

találhatóak benne.  Íróink, költőink sokszor élnek azzal a lehetőséggel, hogy 

jellemezzék a szereplőt az általa viselt névvel. Közismert továbbá az is, hogy a magyar 

irodalom számos olyan példát ismer, amikor irodalmi névadásból vált közkedveltté, 

divatossá egy-egy keresztnév 

 

                  Az egyes írók, költők névadásáról 

 

A nevekhez fűződő gazdag és változatos tartalmat, hangulatot nem mindenki 

érzi egyformán. Igen sok függ az egyéni érzékenységtől, műveltségtől, képzelettől. Az 

egyes írók, költők lelkében gazdagon él a névvarázs titokzatos ereje. Legtöbbjük 

ösztönösen érzi a név varázsát, zenéjének jellemző, szimbolikus erejét. Lelkükben 

minden név egy egyéniség, egy jellem definíciója, valóságos arculatuk van ezeknek a 

neveknek, élnek és beszélnek. A nevek, amelyek olyan gazdagon változatos, színes és 

különös elemei a nyelvnek, amelyekbe az emberi lélek és kultúra titokzatos varázsa 

szívódott fel, ezek a nevek az írói művészetben is fontos szerephez jutottak. Az írók sem 

egyformák e tekintetben: vannak, akik különösen érzékenyek a nevek iránt, s vannak, 

akik nem. Erről műveik erre utaló részleteiből, adataiból, írói névadásuk egyéni 

művészetéből győződhetünk meg. 

Csokonai névadása a szerzetesi vígjátékok nyomán halad, de sok eredetiséget 

mutat. Általánosan használja ő is a beszélő neveket, de ezekben több a merészség, a 

fantázia. A beszélő nevek mellett néhány a köznapi életből vett nevet is találhatunk, 

amelyek a környezetre utaló hangulatukkal kifejezők. Érdekes a névadás szempontjából 



a Dorottya, ahol ál-ősmagyar, nemesi, beszélő és klasszikus neveket kever össze: Ecse, 

Opor, Bongorfi, Cserházi. Ügyesen választotta meg a Dorottyában a vénleányok neveit: 

Dorottya, Adelgunda, Márta, Rebeka, Orsolya, Magdaléna. Velük szemben a vidáman 

mulató fiatalok: Laura, Rózsi, Boriska, Rozinka stb. Az előbbiekén valami áporodott 

unalom és szárazság, az utóbbiakon a virgonc fiatalság hangulata ül. A becéző nevek, ha 

maga az író így szerepelteti alakjait, valami kedves, bizalmas hangulat mellett elsősorban 

a fiatalság képzetét keltik bennünk [Kovalovszky 1934: 61–62]. 

Beke József dolgozatában azt vizsgálja, hogy a Bánk bán szereplői milyen 

nyelvi eszközökkel jelölik meg egymást, önmagukat. Abból indul ki, hogy minden igazi 

művész világot teremt: kort, helyszínt, helyzetet, s abba embert álmodik. Alakjait az 

életből ellesett tulajdonságokkal ruházza fel, ezek a lények valós emberi kapcsolatokba 

kerülnek egymással, a körülményekkel. 

Katona kedveli és bőven alkalmazza a személymegnevezéseket (Buzgólkodó – 

Solom megnevezése Bánk által; 'a rossz ügyért fölöslegesen kockáztató, a királyhűséget 

túlzásba vivő fiatal'). Ezek jellemzik a megszólalót, a megnevezettet, a drámai 

viszonyokat, ugyanakkor asszociációt kívánnak a műélvezőtől. Az ilyenek hordozzák a 

legerősebb gondolati és képi töltést, ezek keltik és igénylik a legszélesebb 

gondolattársítást [Beke 1988: 149–161] 

Katona József Bánk bánjában nem a nevek fontosak, mert tárgya és személyei 

történetiek, de lelkiismeretes történeti kutatása és korhűségre való törekvése teszik 

érdekessé eljárását. Ő a történeti hűséget a nevek régies alakjával is hangsúlyozni 

igyekezett [Kovalovszky 1934: 54–55]. 

Kisfaludy Károly vígjátékait a beszélő név legismertebb magyar mintáinak 

lelőhelyeiként emlegetik (pl. Szélházy, a külföldet járó és majmoló mágnás, Tollagi 

Jónás, a könnyelmű, naív s a bajokat könnyen vevő ifjú, ellentéte a nehézkes, tunya 

Sulyosdi Simon) [Kovalovszky 1934: 44–45]. 

Vörösmarty Mihály a romantikus neveken kívül a beszélő neveket is 

előszeretettel alkalmazza (pl. Balga, Csongor szolgája, Ledér, az érzéki lány, Mirigy, a 

boszorkány). Az ördögfiak neveit hangutánzó igékből alkotta, hogy a hangfestéssel 

érzékeltesse alakjaikat [Kovalovszky 1934: 58–59]. 

A névadás szempontjából kevésbé lényeges Eötvös Magyarország 1514-ben 

című regénye azért, mert történelmi hűségre törekedvén valós szereplőket mozgat, a 

nemesi nevek mind történelmiek. 

Nemzetiségi eredetet sejtetnek a következő idegen hangzású nevek: Krivér 

(német?), Slacsanek (szláv), Forster (német) stb. 



Érdekes Eötvös keresztnévanyaga. Új keresztnevet nem alkotott, de gondosan 

ügyelt arra, hogy a keresztnév hangulata a vezetéknévhez illő legyen. Nemesit így nevez: 

Ákos, Kálmán, Pál, Vilmos, Géza. A nemes hölgyek között a főhős legtöbbször Mária, 

Anna, Erzsébet, Margit. 

Figyelemre méltó néhány kulcsfigura, Tengelyi Jónás és apja, Ézsaiás bibliai 

eredetű keresztneve. Az idealizált hősök felsőbbrendűségét, elhivatottságát kívánta ezzel 

hangsúlyozni. 

Népi szereplőit – nemesi szokás szerint – általában csak keresztnevükön, vagy 

becenevükön említi az író. Kivételt tesz egy-egy kiemelkedően meggazdagodott, 

vagyonos, tekintélyes paraszttal. 

Ugyancsak teljes nevükön vagy keresztnevükön említi a nép képviselőit a 

Dózsa-regényben. A falu jegyzőjében csak azok kaptak vezeték- és keresztnevet, akik 

nem voltak uradalmi cselédek. 

A népi vezetéknevek egyszerűek, mindennapiak, információt ritkán 

közvetítenek, legfeljebb egyszerűségükkel jellemeznek. Parasztleányait, asszonyait 

általában Marisnak, Julisnak, Zsuzsinak nevezik [Lukács 1991: 25–36]. 

Petőfi nem jelentős a névadás szempontjából munkásságának lírikus iránya 

miatt. Elbeszélő munkái a romantikus nevek divatját mutatják. Névadása sokszor igen 

ügyes, mint pl. A helység kalapácsában, ahol beszélő neveket használ (Fejenagy, Csepü 

Palkó stb.) [Kovalovszky 1934: 60–61]. 

Egy költői életmű szókincsében a valóságos tulajdonnevek a költő 

érdeklődésének, ismereteinek, vonzódásainak irányáról és kiterjedéséről tanúskodnak, a 

fiktívek pedig nyelvi fantáziájáról, alkotó és jellemző erejéről. A lírikus és epikus 

Aranynál mindkét terület megtalálható. 

A költött alakok fiktív neveinek a száma é szerepe Arany műveiben a valóságos 

nevekhez képest kisebb, de nem jelentéktelen. Epikai hitelre törekvő elbeszélő 

költeményeiben is szerepelnek költött alakok a történelmi és mondai személyek között. 

A középkori mondavilág hangulatát idézik balladái költött, illetve szabadon 

választott nevei (Bárczi Benő, Kund Abigél). Arany a névválasztással a személyek 

társadalmi hovatartozását is érzékelteti (parasztok: Dalos Eszti, Pityeri Erzsók, Tuba 

Ferkó). 

Nyelvi gazdagsága mutatkozik meg a névváltozatok sokaságában is (Attila-

Etele, Ildikó-Ilda-Hilda stb.). 



Legbővebben árad Arany névalkotó fantáziája a nagy szatírákban. Ezekben 

jellemzően egyelemű, gúnynévszerű ragadványnevük van hőseinek [J. Soltész 1982: 

281–293]. 

Arany János 1851-ben írta A nagyidai cigányok című vígeposzát. A kortársak 

elítélően nyilatkoztak erről a műről, sem a témát, sem annak megfogalmazását nem 

tartották Aranyhoz méltónak. Torz alakokat talált ki, akiken tud nevetni, de ez nem a 

felhőtlen kacagás, hanem amely mögött tudja, érzi a tragédiát, de amin túltenni magát 

nevetés nélkül nem lehetne, nem tudná. A világgal és önmagával meghasonulva teremtett 

egy groteszk világot, mely éppoly aljas, mint a fennálló világ, de nevethet rajta, mert 

szintén látja a hibákat. 

Az eposz története a XVI. században játszódik. A névadás nem utal a korra, 

inkább a cigány névadásra találunk példát (pl. Csóri, Rasdi stb.). Arany a cigány 

életkörből a nemzetparódiát kiemeli, és átviszi a magyarságra.  

Az eposzban Arany a komikum alsó szintjét használja fel: a testiséget, a 

mindennapi életműködéseket, a szükségleteket, fogyatékosságokat hangsúlyozza. Az 

irónia sokféle árnyalatát vonultatja fel, hol fölényes, hol agresszív, hol játékos, hol 

panaszos. A népies humor a névadásban is fontos szerepet játszik, bár nem minden név 

humoros. 

A vígeposzban a nem történelmi nevek adásához mindig humoros, szatirikus 

vagy ironikus névadás társul. Ezek mind csúfnevek, a viselője vagy jellemző külső, vagy 

hangsúlyozott belső tulajdonsága alapján kapta nevét. Ha külső alapján, akkor 

fogyatékosságára utal a neve (pl. sánta, kövér, félszemű stb.), vagy alacsony szellemi 

színvonalára (pl. Süsü, Habók, Gyügyü stb.), hangfestő tartalommal. A nevek és a külső 

leírás alapján kirajzolódik a „fényes, dicső, győzedelmes, okos, vitéz” sereg, a sok 

„nyalka vitéz”, „bölcs stratéga”. Mindkét tábor vitézei egyaránt csúfnevet viselnek 

[Vancsisin 1991: 40–46]. 

Jókai hatalmas regényvilága a neveknek gazdag és leleményes változatosságát 

mutatja. Minden neve kifejező hangulatot kelt, rokon vagy ellenszenvet ébreszt már 

önmagában is. Nemesi ortográfiájú családnevet és egyszerű keresztnevet ad Jókai egy 

olyan réteg képviselőinek, amelyet különös rokonszenvvel ábrázol, mert a nemzeti 

fejlődés letéteményesét látja benne. Ellenszenves alakjainak általában idegen nevet ad. 

Ezeknek általában kifejezőbb nevük van, mint kedves hőseinek; pl. Kárpáthy Abellino, 

Krisztyán Tódor stb. A romantikus névadás nyomait, a magyaros vagy éppen nemesi 

nevek használatát gyakran megtalálhatjuk még nála. De már előtérbe nyomulnak a 

közönségesebb, az igazi életből vett nevek, ahol szerepük megfelelő, de fantáziája ezeket 



is jellemző hangulattal tölti meg. A beszélő nevek talán éppen ezért ritkák nála, szűknek 

és színtelennek érzi őket. Jókai névadását is pompás, gazdag képzelete jellemzi 

[Kovalovszky 1934: 61–62]. 

Bakos József Gárdonyi névanyagát vizsgálja. Gárdonyi a névválasztás 

indítóokát sokszor szereplőivel mondatja el ellentmondásosan, mintha a neveknek külön 

önálló közlő szerepük, saját jellemző erejük nem is lenne (bár ő nem ezt vallja). 

Gárdonyi névadási indítékai között szerepel az a típus is, mely a szereplők 

jelleméhez, személyiségjegyeihez idomul, a nevében már tükröződnek viselőjének 

legjellemzőbb testi-lelki tulajdonságai. 

A tudatos korjelző szerep vállalásával Gárdonyi valóságosan élt vagy élő 

családok nevét is felhasználta írásaiban. 

A beszélő nevekben rejlő jellemző erőről, informatív értékről való tanulságos 

megjegyzéseit is szereplői szájába adja [Bakos 1974: 424–439]. 

Kosztolányi névadása, nevekhez való viszonya szakami-írói körökben is híres 

volt. Maga így vall erről a szenvedélyéről (az író): „Számomra döntőek a nevek is. Ezek 

együtt jelennek meg alakjaikkal. Ha van nevük, akkor már élnek is. Téves azt hinni, hogy 

a regényíró nevet, s tetszése szerint ennek vagy annak hívja őket”(Hogyan születik a vers 

és a regény. // Nyelv és lélek. Bp., 1971.). 

A valódi nevek a cselekmény hitelét fokozzák, mégis ritkán használ az író: 

egyetlen esetben fordul elő ilyen adat a Pacsirta című művében (lucullusi lakoma). 

A regény családneveinek is túlnyomó része magyar eredetű és jellegű. Gyakori 

az i-vel és y-nal helynévből képzett vezetéknév (pl. Szilkuthy Biri, Vereczkey, Ladányi 

László stb.). Néhány esetben találkozunk közfőnévi (pl. Szunyogh, Labanc Lenke, Virág 

Márta, Lator Margit), valamint melléknévi eredetű családnevekkel is (pl. Csinos Jancsi, 

Fehér tata, Cifra Géza, Joó Anny) [Aradi: 63–72]. 

Az irodalmi névadás legegyszerűbb módja a beszélő név, vagyis amikor az író 

kiemeli alakja egy jellemző tulajdonságát. Fejlettebb formája a névadásnak az asszociatív 

jellegű, amikor a név hallatára az olvasóban tulajdonságok vagy valamilyen hangulat 

idéződik fel, s ezt társítja a szereplővel. 

Az Árvácskában Móricz egyetlen kivételtől (Pösze) eltekintve a névadás 

fejlettebb formáját választotta. Azért, mert fontosnak tartotta a név kölcsönözte 

hangulatot, környezetmegjelenítő hatást, az egyszerűség, falusiasság érzékeltetését. 

Valamennyi név árasztja anyagából a tanyavilág hangulatát. A keresztneveket is zömében 

a falusias első mássalhangzó elemű –ska képzővel látta el. 



A Pillangóban is hasonló a helyzet, sőt a nevek egy része is azonos. A 

vezetéknevek többsége vidékies hangulatú, de nem annyira, mint az Árvácskában. 

A Pillangóban több szereplővel, névvel találkozunk, mivel itt a helyszín egy 

vidéki város. Móricz nem elégszik meg azzal, hogy szereplői már nevükkel bemutatják 

környezetüket, saját jellemüket, a mű tanyasi, falusi hangulatát, fontosnak tartja, hogy a 

bemutatandó helyzet és környezet, az esemény mozgalmassága is tükröződjék a nevek 

számában, gyakoriságában.  

Móricz műveiben csak azoknak adott nevet, akiknek jellemük, egyéniségük van 

[Simon 1991: 73–35]. 

A gyűjtött anyag elrendezése 

Az irodalmi hős neve után kötőjellel elválasztva adok meg minden információt 

az ismert szakirodalomból: 

1. a hősnek a műben betöltött szerepéről; 

2. az irodalmi alak jellemzése (Irodalmi alakok lexikona); 

3. névfejtés (Ladó-féle Magyar utónévkönyv, J. Soltész 

Katalin, Lukács Lászlóné, Vancsisin Márta, Arady 

Gabriella és más kutatók munkái alapján); 

4. a név típusba sorolásának rövidítése (Szn. – 

személynév, Tn. – teljes név, Csn. – saládnév, Kn. – 

keresztnév, Fn. – fiktív név, Bn. – beszélő név, Becen. – 

becenév, Asszonyn. – asszonynév, Méltóságn. – 

méltóságnév, Mitológiain. – mitológiai név, Tisztségn. 

– tisztségnév,  + Idn. -       Titkn. --  Asszonyn.  - 1. – az 

irodalmi mű szerkezetén belül tulajdonnévi funkcióval 

felruházott önkényes hangsorok, 2. – tulajdonnevesített 

közszók, 3. – valóságos névelemekkel alkotott 

kombinációk, 4. – a valóságban is létező nevek 

kölcsönvétele költött alakokra); 

Az adattárban szereplő nevek között lehetnek olyanok, amelyekben a szócikket 

alkotó egyik vagy másik tényező kimarad. Ez az adott tényező információértékének 

csekélységével vagy a szakirodalomban való hiányával magyarázható. 

 

 

 

 



☺ Móricz Zsigmond: Árvácska 

A regényt Móricz élete utolsó időszakában írta meg: 1940-ben a Kelet Népe című 

folyóiratban közölte folytatásokban, később az Athenaeum Kiadó adta ki. 

 

Árvácska – „…Állami Árvácska. Ez a neve. Elég buta név. Biztosan a Kiséry titkár 

úr adta neki…Ami azt illeti, elég jellemző. A titkár úr nagyon humánus”; – Szn., Kn., 

Bn. 

Csomor bácsi – Ritkán szólnak hozzá, nem törődnek vele. Alig említik, akkor se 

nevén. Móricz ezzel fejezi ki, hogy az öreg mennyire rokonlélek Árvácskával. Egyszer 

így mesél a kislánynak: „Látod, én is második gyerekségemre, én is az Állam 

dajkaságára szorultam…” Csomor bácsi megnevezései: öreg, öregember, bácsika, 

nagybácsi, takács; – Szn., Csn., Rokonságn. 

Csöre – „…ez a neve a kis névtelennek, valahogy ez ragadt rá.” Faluhelyen inkább 

disznót szoktak így n evezni. Móricz talán ezzel is arra utal, hogy Csöre „gondozói” 

nem veszik emberszámba. Érdekes megfigyelni azonban a Csöre és Csibe közötti 

hangalaki, hangzási hasonlóságot; – Szn., Kn., Bn. 

Ditti – A regényben Ditit szinte mindig így, vagy kislánynak hívják. A Diti név 

valószínűleg a Ditta becézett alakja, mai már önmagában az Edit és Judit nevek 

önállósult becézője; – Szn., Kn., Bn. 

Dudás – A név a régi zenész mesterségre utal. Főbb megnevezései: Kedvesapám, 

Dudás apa, gazda; – Szn., Csn., Bn. 

Dudás gyerekek – Egy–két kivételtől eltekintve mindig keresztnevükön szólítják 

őket. Néha nem is annyira megnevezésként, mert inkább magyarázatként olvasható: a 

legkisebb lány, a nagyobbik fiú stb. ; – Szn., Csn., Bn. 

Dudásné – Lánykori nevén Rozi. A regényben kedvesanyám, Dudásné, Rozi, asszony, 

anya megnevezésekkel fordul elő, így nem derül ki, hogy a latin Rosa (Rózsa), az olasz 

Rosalia (Rozália) vagy a német Rosalinde latinos formájának, a Rozalindának a 

becézője; – Szn., Csn., Bn., Asszonyn. 

Jóska – A héber Joséph nevéből származó József –ska képzős becézője. John Marco 

Allegro szerint a név a héber Jaspis (kő) származéka és a főpapok drágakődíszeire utal; 

– Szn., Kn. 

Julika – A Júlia becézett alakja. A latin Julius férfinév latinos nőiesítése. A –ka képző 

nem kimondottan falusias. Móricz talán így érzékelteti, hogy ő a kivételezett kislány; 

– Szn., Kn. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/1940


Kadarcs István – A név a régi magyar Istefán névből származik. Jelentése: 

virágkoszorú. A Kadarcs vezetéknév származhatna akár a kádár mesterségből, akár a 

kacs (szőlőinda) szóból, gúnynévként utalva a szőlőtlen szőlősgazdára. Főbb 

megnevezései: Kadarcs, Kadarcs Pista (bácsi), Rudi (bácsi), kísértet; – Szn., Tn., Bn. 

Mágócs István – A Mágócs vezetéknév hasonló a Kadarcs névhez (főként a szóvégi 

cs hang miatt). A név mindössze kétszer fordul elő; – Szn., Tn., Bn. 

Margit kisasszony – A Margaréta régebben megmagyarosodott alakja. Mivel a 

hatóság egyik alkalmazottjáról, a nagysága helyetteséről van szó, csupán hivatalos 

megszólítása szerepel; – Szn., Kn. 

Mariska – A héber Mirjam név valamely származékának falusias becézője. Móricz 

feltehetően a Mária becenevére utal. A Mária név görög és latin bibliafordítások 

módosult alakja; – Szn., Kn. 

Miska – A héber Mikáél névből származik. Mihály falusias becézője. Az eredeti héber 

név jelentése: az Istenhez hasonló; – Szn., Kn. 

Móra bácsi – Régi magyar név hatását kelti, pedig a mór szerecsent jelent; – Szn., 

Csn., Rokonságn. 

Pösze – „…te kis pösze, beszélni se tudsz.” Árvácska egyik gúnyneve, mely a kislány 

beszédhibájára utal; – Szn., Bn., Bn. 

Rózsi – A Rózsa név becézője. Régi magyar személynév a hasonló közszóból. 

Előfordul még az –ika képzős alak. Az árulkodó kislányt a többiek így gúnyolják: 

„Júdás, kell–e piros tojás?”; – Szn., Kn., Bn. 

Szennyes Ferenc – A Ferenc név a latin Franciscus rövidüléséből származik. Ez az 

olasz Francesco (’francia’) név egyházi latinosítása. Főbb megnevezései: Ferembá, 

Ferenc (bátyád, bácsi), Piszok Ferenc, Szennyes Ferke (bácsi), gazduram; – Szn., Tn., 

Bn. 

Szennyesék – E névnek többféle értelmezése lehetséges. Utalhat – gúnynévként – arra 

a „lelki szennyre”, amelyben a család él. Ilyen értelmezésben a regényben található 

utalás hasonló az Ágnes asszony „mosás–motívumához”. „Már ki volt készítve a 

mosás, mert Zsaba Mári nagyon szeretett mosni, ezt meg kellett szokni, itt örökké 

mostak, sikáltak.” Valószínűleg Zsaba Mári is lelkiismeretét próbálja ilyen módon 

kifehéríteni. A név másik lehetséges magyarázata a foglalkozásra való utalás. 

Feltételezhető, hogy Zsaba Mári másoknak is vállal mosást; – Szn., Csn., Bn. 

Szennyesné Zsaba Mári – A Mária név becézője. Móricz feltehetőleg jelképnek 

szántan keverte az idegen hangzású nevet a fontosabb szereplők nevei közé. A 

vezetéknév idegen hangulatát fokozza a Mária megszokott beceneve helyett egy á–s 



kiejtésű alakkal. Főbb megnevezések: Szennyesné (néni), Mári (néni), Zsabamári, 

Piszokné; – Szn., Tn., Bn., Asszonyn. 

Verő fatér – Főbb megnevezései: Verő (bácsi), fatér, gépész, Verőék, Slógerek, 

Mónár; – Szn., Csn., Rokonságn. 

Verő mutér – Főbb megnevezései: Verőné, gépészné, mutér; – Szn., Csn., Rokonságn. 

Verőék – A nevet Móricz nem indokolja, csupán Árvácskára gyakorolt hatását írja le: 

„Csöre megdöbbent. A szó ijesztett rá, Verőné. Már a neve is….Hova akarják már 

megint dugni…Újra ki kell menni ebből a jóságból…Ott milyen szag lesz?...bot szaga 

vagy korbácsé?...Verő…”; – Szn., Csn., Bn. 

Zsabapalya – Vélhetőleg Zsaba Polett beceneve. A Polett a francia Paulette névből 

származik; – Szn., Kn., Bn. 

Zsófi – A Zsófia név becézője. A név a görög Sophia név régi magyar olvasatából 

származik. Jelentése: bölcsesség. Megnevezése: Zsofka; – Szn., Kn., Bn. 

 

 

 

EGYÉB ELEMZÉSI SZEMPONTOK 

 

 Bármely irodalmi alkotás elemzésekor felmerülnek az emberben olyan ötletek, 

gondolatok, amelyek kívülesnek az ismert elemzési szempontokon. Ezek talán a 

legsikeresebb momentumai az elemzésnek, hiszen egyedivé, értékessebbé teszik azt. 

Számos ismert „egyediséget” fedezett már fel a szakirodalom, ezekből néhány itt kerül 

bemutatásra.  

 

 

☺       Balassi Bálint: Egy katonaének 

Balassi eredeti kéziratában a cím latinul volt feltüntetve In laudem confiniorum, 

azaz A végek dicsérete. Az Egy katonaének alcímként szerepelt, s ezzel a vers műfaját 

akarta megjelölni: a népdalokhoz hasonló vitézi ének. 

A vers megszólítással indul: Vitézek!. A 15-16. században a katona a hivatalos 

hadsereg tagját jelentette. A vitézek megszólítás a végvári harcosokat illette meg.  A 

vitéz afféle kisebb-nagyobb csapatban szabadon kószáló, portyázó harcos volt. 

Végvárakba szegődött el, de ha kedve úgy tartotta, továbbállt, amit egy reguláris 



katona nem tehetett meg, csak parancsra. A vers tehát ezekhez a vitézekhez szólt, 

akiknek sorsában Balassi maga is osztozott. 

A vers műfaját ma az irodalomtudomány ódaként jelöli meg. Emelkedett hangon szól 

a vitézi életről, szépségeiről, nehézségeiről, embert próbáló harcairól és a 

hazaszeretetről. 

A vers klasszikusnak számító elemzésin kívól érdemes odafigyelni például a korabeli 

katonai szakszavak jelentéseire. Íme egy példa:  

„A szó, amelyet vizsgálni szeretnék, a csata. Erről is mindnyájan tudjuk, hogy eredeti 

jelentése kisebb lovas csapat vagy~a vele végrehajtott portyázás. Fentebb említett 

modern nyelvtörténeti szótárunk ezt az értelmet először 1555-ből adatolja.  

 Balassi Bálintnál és szinte még másfél évszázadig mindig ezt jelenti. Az ütközet 

értelem csak 1700 táján bukkan fel (vö. „mohácsi csata"). Mégis az az érzésem, hogy 

modern magyarázataink olykor ez utóbbi értelmet is beleveszik a vers taglalásába: 

Julow Viktor ki is mondja az ütközet szót. Magam most csak arra szorítkozom, hogy a 

csata szó pontos tartalmát dokumentálom” (Borzsák István :A hazai tacitus-recepció 

kezdetei  //Studia Litteraria, tomus XVII. KLTE, –Debrecen. 1979 –18.old).  

 

A vers felépítésében a reneszánsz kor harmóniája és szimmetriája érvényesül. 

Szerkezete 3 fő részre épül, ezt nevezzük hárompillérű szerkezetnek. (Pillér: a hidat 

tartó lábazat) 

        

            1                              5                                  9 

 

              2 – 4                          6 – 8 

 

 



 



 

Ugyanennek a hárompillérű szerkezetnek másfajta megnyílvánulását is ismerjük. Julow 

Viktor 1972-ben ugyancsak a Katonaénekben egy szerkezetbeli hármasságot a nyelvi 

szinten, a kulcsszavak egy részének az elhelyezkedésében is kimutat: 

„A költemény kulcsszavai a következők: vitézek, végek, mező, szebb, szép, minden-

mindennél (a mai „mindenki-mindenkinél" értelemben). Tehát egybeolvasva: végek, 

vitézek, mező: szebb mindennél. Ezekben a szavakban, mint magban a növény, 

voltaképpen benne van a Katonaének egész mondanivalójának lényege… A_mező 

ötször jordul_elő. Háromszor jelző nélkül: az 1. vsz. 3. sorában, az első helyen; a 

középső 5.vsz  3. sorában matematikai pontossággal középen (4 szó + mező + 4 szó), s 

a 9. vsz. és az egész vers utolsó sorában, az utolsó helyen. Vagyis ahogyan a vers 

előrehalad, a szó hátrafelé „kúszik", átlót húzva a vers négyszögében. Kétszer jelzővel 

fordul elő: a 3. versszak 2. sorában (6 szó + mező + 3 szó), valamint ennek pontos 

tükörképeként a 7. — hátulról 3.! — vsz. 1. sorában: (3 szó + mező + 6 szó). Ezek 

meghúzzák az ugyancsak matematikai pontossággal meghatározott másik átlót. A 

versben így egy X alak jön létre. A tökéletes, mérhető szabályosság azzal együtt, hogy 

a vers legfontosabb szava van érintve — éppúgy, mint a valószínűségszámítás –, 

gyakorlatilag teljesen kizárják e formáció véletlen létrejöttét.” 

 (Julow Viktor :Balassi katonaénekének kompozíciója* // Műelemzés 640 – 652 old.) 

 

András-kereszt 

 

(1)             mező 

(2) 

(3)                                                                      sík mező 

(4) 

(5)                          mező 

(6) 

(7)    széles mező 

(8) 

(9)                                                                   mezőkbe 

 

 

 



 

 

ALAPFOGALMAK ÉS TÍPUSTÁBLÁZATOK 

 

 

A magyar szépírói stílus történetének korszakai: 

 

 

 

 

I. A kazdetektől, a magyar szépírói stílus kialakulásától Kazincyiék 

stílusreformjáig: 

 

1. a kódexirodalom stílusa, a gótika; 

2. a reneszánsz, mellette és még sokáig utána, a felvilágosodásig kitartóan a (Pesti 

Gáborral, Heltaival, Bornemisszával kezdődő) élőnyelvi, népies stílus, valamint a 

biblikus-zsoltáros stílus; 

3. a barokk, az azt bevezető manierizmus és befejező rokokó. 

 

II. Kazinczyék stílusreformjától  Petőfi és Arany népies stílusforradalmáig: 

 

1. a klasszicizmus és a szentimentalizmus; 

2. a romantika és mellette három évtizeden át az almanach-líra stílusa (az irodalmi 

biedermeier), mindkét belső szakaszban a népiesség (a hagyományőrzők 

népiessége, a folklór ihletettségű népiesség és a romantika népiessége); 

 

III. Petőfi és Arany népies stílusforradalmától a Nyugat újításáig: 

 

1. Petőfi és Arany népiessége, a népies stílustendenciák (a Petőfi utánzók, az Arany-

iskola); 

2. a továbbélő romantika; 

3. korszerűsítési tendenciák az 1870-es és 1880-as években; 

 

IV. A Nyugat újításától a jelenig: 

 

1. a szecesszió, impresszionizmus, szimbolizmus; 

2. az avantgárd stílusok (expresszionizmus, futurizmus, szürrealizmus); 

3. a népies stílus (élőnyelv, tájnyelv, továbbá népköltészet és népi mitológia, 

valamint a népiesség modernizálása); 

4. egyszerűsödés és klasszicizálódás; 

5. a tárgyias-intellektuális stílus; 

6. a jelen irodalmának stiláris változatossága; 

7. a posztmodern irodalom stílusa. 

 

 

 

 

 

 



Stíluskorszakok, stílusirányzatok 

 

Az egyes korszakok, irányzatok áttekintését a középkorral kezdem, mert bár vannak, akik az 

antikvitást is ide sorolják, véleményem szerint az inkább művelődéstörténeti korszak (sőt 

talán még a középkor is az). 

KORSZAK MEGNEVEZÉSE IDŐMEGJELÖLÉS 

1. KÖZÉPKOR 

-a középkor világképének alapja a Biblia, az alkotások is gyakran 

innen veszik tárgyukat, témájukat 

- a világ földi és földön túli szférára oszlik 

- felfogása szerint a földi világ és élet tökéletlen, és csupán egy 

átmenet az öröklétbe, Isten országa pedig a tökéletesség 

megtestesítője 

- a középkori ember az erények és bűnök mentén ítélte meg 

magát: az ideális magatartás az önmegtartóztatás és az 

aszkézis volt 

- a keresztény gondolkodás a világra mint Isten művére, 

teremtményére tekint 

→képviselője a világirodalomban: Szent Ágoston, 

DANTE Alighieri 

 

476 (Nyugatrómai 

birodalom bukása) – 

1300-as évek (a 

reneszánsz megjelenése 

2. RENESZÁNSZ 

- az elnevezés jelentése: újjászületés 

XIV-XVI. sz. 



- fő stilisztikai jellemzője az antikizálás: antik versformák, 

motívumok alkalmazása 

- jellemzője még a szépség- és harmóniavágy: az utóbbi a 

kiegyensúlyozott kompozícióban is megmutatkozik (pl. szonett) 

- előszeretettel alkalmaz természeti képeket, metaforákat 

→képviselője a világirodalomban: pl. Francesco PETRARCA 

→képviselője a magyar irodalomban: BALASSI Bálint 

 

3. MANIERIZMUS 

- az elnevezés jelentése: maniera (olasz) = mód, modor 

- átmeneti stílusként tartják számon, a reneszánsz 

válságánakkifejeződéseként 

- legfőbb jellemzője a reneszánsz harmónia megbomlása 

- stíluseszménye a pompa, amit bravúros rímek, meghökkentő 

képek alkalmazása eredményez 

→képviselője a világirodalomban: 

Miguel CERVANTES Saavedra (a Don Quijote szerzője) 

→képviselője a magyar irodalomban: RIMAY János 

 

XVI. sz. vége 

4. BAROKK XVI. sz. vége -XVIII. 

sz. vége 



- az elnevezés jelentése: egyes elméletek szerint az olasz barocco 

(nyakatekert okoskodás), mások szerint a spanyol barrueco szóból 

(bizarr formájú gyöngyszem) ered 

- jellemzője a mozgalmasság és a monumentalizmus (nagyság 

kedvelése) 

- rengeteg díszítő elemet használ: eszközei a barokk körmondat, 

apompás metaforák 

- mindig rábeszélni, sugallni, meggyőzni akar, célja egyszóval: a 

hatáskeltés 

→képviselője a világirodalomban: John MILTON 

→képviselője a magyar 

irodalomban: PÁZMÁNY Péter, ZRÍNYIMiklós 

 

5. ROKOKÓ 

- az elnevezés jelentése: a francia rocaille (kagyló) szóból ered 

- a barokk utolsó szakasza 

- legfontosabb jellegzetességei a képzőművészetben: arany 

cirádák, virágfüzérek, kagylódíszítés 

- irodalmi műveken való megjelenésének jegyei: mesterkéltség, 

modorosság, finomkodás, kecsesség 

→megjelenése a magyar irodalomban: a rokokó 

jegyei MIKESKelemen munkáiban mutathatók ki 

 

XVIII. sz. eleje 



6. KLASSZICIZMUS 

- az elnevezés jelentése a latin classicus (első 

osztályú=mintaszerű) szóból ered 

- a klasszikus ókor mintáit követi formák és motívumok 

szempontjából 

egyaránt 

- stiláris fegyelem jellemzi: elvet minden fölösleges díszítést 

- mintának a vergiliusi eposzt és a horatiusi ódát tekinti 

- egyszerű képeket, tanító célzatú műfajokat használ 

→képviselője a világirodalomban: RACINE, VOLTAIRE, 

MOLIERE, GOETHE 

→képviselője a magyar irodalomban: BERZSENYI 

Dániel,,KAZINCZY Ferenc 

 

XVII. sz. (1630-as 

évektől) – XIX. sz. 

eleje (1830) 

7. SZENTIMENTLAIZMUS 

- az elnevezés jelentése: sensus (latin) = érzelem, érzés 

- klasszicizmus és a romantika között átmenetet képző irányzat 

- tárgyköre az érzelmesség, az érzelmi lázadás, a sóvárgás, a 

vallomásosság 

→megjelenése a világirodalomban: pl. Goethe Az ifjú Werther 

szenvedései c. regénye 

XVIII. sz. vége – XIX. 

sz. eleje 



→megjelenése a magyar irodalomban: pl. CSOKONAI Vitéz 

Mihály egyes költeményei 

 

8. ROMANTIKA 

- az elnevezés jelentése: a francia roman (regény) szóból 

- fő jellemzői az egyéniségkultusz, a személyesség 

- szélsőséges érzelmeit természeti képeken, természeti 

jelenségeken keresztül jeleníti meg 

- a látomásokkal teli költői világ megbontja a formai 

fegyelmezettséget 

- a romantika elmossa a műfaji, műnemek közötti határokat 

→képviselője a világirodalomban: John Keats, Edgar Allan Poe 

→képviselője a magyar irodalomban: 

pl. VÖRÖSMARTY Mihály 

 

XIX. sz. 

9. NÉPIESSÉG 

-fő jellemzői a mindennapi beszélt nyelvhez való igazodás, 

azegyszerűségre, természetességre, közérthetőségre való 

törekvés 

→képviselője a magyar irodalomban: PETŐFI Sándor 

 

XIX. sz. 



10. REALIZMUS 

- a jelenségek valósághű ábrázolására törekszik 

- a leírások pontosak, a szereplők megszólalásai pedig a 

mindennapi beszédet követik 

→képviselője a világirodalomban: Honoré de BALZAC 

→képviselője a magyar irodalomban: MÓRICZ Zsigmond 

 

 

11. NATURALIZMUS 

- nehezen különíthető el a realizmustól 

- dokumentumszerű valóságábrázolásra törekszik 

- a beszélt nyelv néhol az argó elemeivel keveredik 

→képviselője a világirodalomban: Emile ZOLA 

→megjelenése a magyar irodalomban: pl. MÓRICZ műveiben 

 

XIX. sz. vége 

12. SZECESSZIÓ 

- az elnevezés jelentése: kivonulás 

- stíluseszménye a feltűnő dekorativitás, ami főként a 

mondatfűzésben mutatkozik meg (a képzőművészetben pedig az 

indázó növényi ornamentikában) 

- jellemzője a túldíszítettség: az alliterációk, a jelzőhalmozás, 

tematikai szempontból az erotika, az elmúlás 

XIX. sz. vége – XX. sz. 

eleje 



→megjelenése a magyar irodalomban: pl. BABITS Mihály Esti 

kérdés című verse hordoz szecessziós jegyeket (lásd a vers 

mondatfűzését) 

 

13. IMPRESSZIONIZMUS 

- az elnevezés eredete: impressio (benyomás) 

- jellemzője a pillanatnyiság, az érzéki benyomások és élmények 

megjelenítése szóképekben 

- előszeretettel alkalmaz szinesztéziát, halmoz jelzőt, továbbá 

előnyben részesíti a nominális stílust 

→képviselője a világirodalomban: Paul VERLAINE (lásd az Őszi 

chanson c. verset) 

→képviselője a magyar irodalomban: pl. TÓTH Árpád 

 

 

XIX. sz. 

14. SZIMBOLIZMUS 

- központi fogalma, legfőbb szervező elve a szimbólum, amely 

azonban most már nem egyszerű szókép megszokott használatát 

jelenti (pl. vörös rózsa = szerelmi szenvedély), hanem 

ennél sokkal összetettebb 

- az érzelmeket nem fogalmi úton fejezi ki, hanem sejtet, sugall 

→képviselője a világirodalomban: pl. Charles BAUDELAIRE 

XIX. sz. második fele 



→képviselője a magyar irodalomban: ADY Endre 

 

15. AVANTGARD 

- a szó jelentése: előörs (francia) 

- az avantgard a XX. sz. első évtizedeiben megjelenő 

stílusirányzatok összefoglaló elnevezése 

- az irányzatok általános jellemzője, hogy 

művészetfelfogásukban és az ábrázolástechnikában forradalmi 

változásokat kívántak bevezetni 

- az avantgard irányzatai: kubizmus, futurizmus, 

expresszionizmus, szürrealizmus, dadaizmus, 

konstruktivizmus 

→képviselője a világirodalomban: Guillaume APOLLINAIRE 

→képviselője a magyar irodalomban: KASSÁK Lajos 

 

XX. sz. első évtizedei 

 

 

 

 

 

 

Líra, epika, dráma 

 

Műnem: Az irodalmi műveknek 3 féle megközelítése van: epika,líra, dráma.  

Az alkotó viszonyát ábrázolja az általa kifejezendő dologról. 

 

A líra érzelmeket, indulatokat, szenvedélyeket, gondolati élményeket kifejező műnem. 



 (Líra = húros hangszer) 

 

Az epika a jelenségek külső szemlélete során nyert tapasztalatokat közlő, elmondó műnem. 

 (Epikosz = elbeszélő) 

 

A dráma cselekvést megfogalmazó, cselekvésre felszólító vagy serkentő műnem. 

 

 

 

Műnem Líra Epika Dráma 

Műforma vers verses epika próza párbeszédes 

forma 

vers vagy 

próza 

Műfajok dal ballada mese komédia 

 epigramma eposz monda tragédia 

 himnusz elbeszélő 

költemény 

novella  

 óda  regény  

 elégia  elbeszélés  

 életkép    

 jellemkép    

 ars poetica    

 tájlíra    

 



       Műfajok 

Műfaj: Műnemeken belüli csoportok, kategóriák. Terjedelem szerint lehet, nagy-, kicsi-, 

 középepikai műfaj. 

Nagyepikai műfajok: regény, eposz, elbeszélő költemény 

Kisepikai műfajok: novella, elbeszélés, verses kisepika 

Középepikai műfajok: kisregény 

 

Elterjedt irodalmi műfajok: 

 

 

Megnevezése jellemzői 

ballada drámai feszültségű, szaggatott menetű, 

rövid, rendszerint tragikus tárgyú verses 

kisepikai műfaj, párbeszédes, lírai 

elemekkel 

dal egynemű érzelmet kifejező rövid lírai 

műfaj, eredetileg dallammal együtt 

keletkezett 

ecloga görög eredetű műfaj, eredetileg 

párbeszédes pásztorköltemény, később 

gondolatok, érzések szembesítésére 

alkalmazott forma, melyben a pásztori 

elemek átvitt értelműek 

elégia görög eredetű műfaj, eredetileg 

disztichonokban írt hosszabb költemény, 

lírai és epikai elemekkel, témája változó. 

Később: lírai műfaj, elsősorban elégikus 

hangnem jellemzi 



életkép a mindennapi élet valamely jellemző 

jelenetét ábrázoló kisebb prózai vagy 

verses mű 

epigramma görög eredetű műfaj, 1 fontos gondolat 

rövid, rendszerint csattanóval végződő 

megfogalmazása. Eredetileg: 

disztichonban írott felirat, főként sírfelirat 

eposz verses nagyepikai forma 

himnusz lírai műfaj, valamely istenséghez 

könyörgő, magasztaló költemény, az 

istenség tetteiről szóló epikus elemekkel 

idill ókori eredetű műfaj, egyszerű emberek, 

főként pásztorok életét mutatja be 

eszményített módon 

novella prózai kisepikai műfaj (elbeszélés) 

óda fenséges tárgyról szóló, emelkedett 

hangú, ünnepi érzéseket, magasztos 

gondolatokat kifejező lírai műfaj. 

Gyakran megszemélyesített fogalomhoz 

vagy kiemelkedő személyhez szól 

paródia valamilyen irodalmi mű vagy műfaj 

gúnyos utánzata, mely az eredeti 

jellegzetességeit, modorosságait túlozza 

el 

példázat erkölcsi célzatú jelképes tanító elbeszélés 

regény prózai nagyepikai műfaj. Antik 

előzmények után a reneszánsz 

irodalomban bontakozik ki, és az eposzt 

felváltva, az újkori irodalom reprezentatív 

műfajává válik. Sok műfaji változata van 

románc a balladánál derűsebb hangulatú kisebb 

elbeszélő költemény / regénytípus / 

regényes színmű 



zsoltár ószövetségi vallásos ének, himnusz 

 

 

 

 

 

A hangszimbolika 

 

A hangszimbolika a beszédhangok hanglakjának egymásra gyakorolt hatásán 

alapul. A költészet kihasználja azt, hogy egyes szövegegységek akusztikus egységek is, azaz 

zenei hatásuk van. Az akusztikus egységek hangzása gyakran erősíti (a nyelvi jelentéstől 

elválaszthatatlanul) a gondolati tartalmat. 

 

Hangok tulajdonságuk példa 

magas magánhangzók  vidám, színes hatásúak, a 

gyermekversek alapelemei. 

Az i és az e a legvidámabb 

Egy, kettő, három, négy, 

te kis nyuszi, hová mégy? 

–Se erdőbe, se rétre: 

a szép tavasz elébe! (Zelk 

Zoltán: Tavaszi dal) 

mély magánhangzók komor hatást keltenek. Az a 

és á  a legszomorúbb 

 

Lelkem tavába kövek 

hullanak,  

A fájdalomnak nehéz kövei,  

A felviharzó tompa 

csobbanást 

Sok apró hullámgyűrű 

követi. 

Reményik Sándor 

 

m, n, ny, l, j,.. lágy hangok. A nazális 

mássalhangzók bizsergető 

érzést keltenek. Az lhangunk 

a legzeneibb a 

mássalhangzók közül 

"Ma sokszínű vízgyöngyök 

csillognak 

Máskor poros levelén a 

fáknak. 

Ma mohón és vidáman ölelik 



Fölül a fényt és alul az 

árnyat..." 

p, t, k, b, d, t, r  kemény, pattogó, ingerült 

hatásúak; zajok 

kísérőhangjai. A zárhangok, 

a pergő r-ek a csata hangjait 

idézik. 

 

"Barátaim elhagytak engem: 

egyedül maradtam már. 

Lelkemet kiürítettem, 

mint aki nagyobb vendéget 

vár." 

s, sz, z, zs,… sziszegő, susogó hangok, 

alkalmasak a természet lágy 

suhogásainak illusztrálására, 

de megfelelő tartalommal 

kellemetlen hatásuk is lehet: 

a fenyegetettséget, a félelmet 

erősíthetik.  

"Szél tombol a kertben, egy 

ág leszakadt, a sikongás 

felhallik egészen a házig. 

Erdőkön a síkos avarban a 

hófogu farkas gyorslábu kis 

őzre vadászik." 

 

 

 

 

A magyar beszédhangok gyakorisága 

 

A következő táblázat a leggyakoribb beszédhangok hozzávetőleges gyakoriságát mutatja a 

beszélt nyelvben. 

 

e   10,5%                           a      9,1%                              t      7,3%                           n      7,0% 

k    5,9%      l       5,5%      o     5,1%       m     4,7% 

i     4,4%       r      3,9%      é     3,3%      s      3,3% 

á    3,2% z     2,8% g     2,4% b      2,2% 

gy  2,2% d     2,1% h     2,1% v      1,8% 

sz  1,7% j      1,6% ö     1,3% u      1,1% 

 

 (A többi hang összesen csak 5,5%-ot tesz ki!) 

(Deöthy Zsófia: Poétai iskola, 2007) 

 

 

 



A szépirodalmi stílus szókincsének 

főbb meghatározó elemei 

Példák 

 

 

 

 

1.Szójelentés 

 

 

 

 

 

 

 

a) denotatív (elsődleges, 

fogalmi) és 

konnotatív (másodlagos) 

jelentés 

 

„Letészem a lantot.” 

(Arany János) 

denotatív: hangszer 

konnotatív: versírás, költészet 

b) többjelentésű szavak Találós kérdésekben: 

„Hogy hívják a macskát 

magyarul? Cicc, cicc…” 

c) azonos alakú szavak „Selyem felhői sápadt türkisz 

égnek / Bolyongó vágyak mély 

tüzében égnek.” (Juhász Gyula: 

Magyar nyár 1918) 

d) rokon értelmű szavak „Nosza sírni, kezd zokogni, 

Sűrű záporkönnye folyván.” 

(Arany János: Ágnes asszony) 

e) alakváltozatok „Ha per, úgymond, hadd legyen 

per! / Magyar ember fél a pörtül” 

(Arany János: A fülemile) 

2. Szóhangulat: a szavak hangulati értéke, mely a 

befogadóból meghatározó hangulatot vált ki. 

Pozitív hangulatot kiváltó szavak 

pl.: karácsony, szerelem, gyöngy 

3. A személynevek hangulatkeltő hatása, irodalmi 

névadás, beszélő nevek 

Széles Tenyerű Fejenagy, Amazon 

Természetű Márta, Szemérmetes 

Erzsók stb. 

(Petőfi: A helység kalapácsa) 

4. A szókincsréteg stilisztikája: leggyakrabban az 

adja a 

stílusértéket, hogy egy szó a saját stílusrétegéből 

átkerül 

egy másik stílusréteg összefüggésébe. 

Pl. argó szavak használata: 

„Hát bementek a bárba, találtam 

egy hapsit, mindjárt levettem róla 

három kilót. Nagyon jól zsebel a 

srác.” (Csörsz István: Sírig tartsd 

a pofád) 

5. Stílusárnyalat: főleg akkor válik stílusténnyé, 

ha a 

szó átkerül egy másik stílusárnyalatba. 

„Szaporán, hé! Nagy a rakás: 

mozogni!” (Arany: Tengerihántás) 

– a bizalmas 

stílusárnyalatú indulatszó a 

felszólítás nyomósításaként 

hangzik el, és tükrözi a népi 

környezetet is 

6. Szófajok: a szavak szófajának megválasztása 

főleg 

akkor válthat ki stílushatást, ha az adott szófajhoz 

állandósult stílusérték kapcsolódik. 

Pl. verbális (igei) stílus-> 

mozgalmasság, 

nominális (névszói) stílus 

-> állóképszerűség (ld. későbbi 



foglalkozáson!) 

7. Szófajváltás: a stílushatást a köznyelvi 

használattól 

eltérő szófajválasztás adja. 

 

„…arany villám kardot ránt.” 

(Csanádi Imre: Vihar) – az arany 

anyagnév melléknevesül 

8. A szóalkotás módja: stiláris forrás lehet a szó 

alkotásának módja (pl. a képzőhasználat) ill. az 

egyéni, 

alkalmi szóalkotás (= egyszeri neologizmus vagy 

hapax 

legomenon) 

„S alig érintvén azokkal a földet, 

meg is indult a gyalogszánkó” 

(Tamási Áron: A téli erdőn 

nagyapóval) – a -vén választékos 

stílusárnyalatot eredményez 

„Fészke-égett gólya állt…” 

(Nemes Nagy Ágnes: Gólya az 

esőben) – hapax legomenon 

Állandósult szókapcsolatok (közmondások, 

szólások, szóláshasonlatok, szállóigék) használata 

„Vér vízzé nem válik – vágta oda 

dacosan az egykori kuruc.” (Móra 

Ferenc:Királykisasszony macskái) 

- a szokástól eltérően nem szó 

szerint idézi az ismert 

közmondást 

 

 

 

Grammatikai kapcsolóelemek 

 

 
grammatikai kapcsolóelem szerep, példa 

1. névmás - fő feladata az előre- és visszautalás 

Pl. Az ilyesmit jobb nem észrevenni. 

A híreket azzal kezdte, hogy… 

2. igei személyragok - az igei személyragokkal is utalhatunk a szöveg 

valamely elemére, pl. a tárgyas ragozású igealakkal 

Pl. Szerette. Elvette feleségül. 



3. a hiány - az utalás sajátos formája: a már említett, ezért 

fölösleges elemet elhagyjuk 

Pl. Rossz jegyet kaptam. Kati is. 

4. kötőszavak - a mondatok közötti logikai viszony mutatói 

(kapcsolatos, választó, ellentétes, magyarázó, 

következtető) 

5. szórend - a szórenddel kiemelhetjük, hangsúlyozhatjuk a mondat 

valamely fontos elemét 

Pl. Péter Annát szereti. 

Péter szereti Annát. 

6. névelő - a szövegben először előforduló főnév általában 

határozatlan névelős, újabb előfordulásakor ez a főnév 

már ismertként szerepel, így határozott névelőt kap 

Pl. Egy kutya és egy macska ülnek a 

párkányon. Amacska bosszantja a kutyát. 

 

 

 

 

A szépirodalmi stílus akusztikai szintjével kapcsolatos fogalmak 

 

 

 

 

 

Hangszimbolika 

A hangszimbolika a hangoknak, 

hangkapcsolatoknak, azok 

ismétlésének, 

hozzáadásának az a sajátossága, hogy 

akusztikai, fiziológiai hatásukkal, 

képzési sajátosságaikkal képesek 

meghatározott jelentést hordozó 

szavakkal, ill. szöveggel, 

szövegrésszel 

Pl. „Majd elborulnak a habok: 

Komor felleg, gyászfeketén, 

Úsz a folyam terűletén” 

(Arany János: Keveháza) 

A mély magánhangzók 

túlsúlya előre sejteti az 

elbeszélő költemény komor 

színeit, az elborul, gyászfekete 

jelentésének erősítésével. 



kapcsolatban bizonyos hangulat 

felidézésére, tartalmi vagy érzelmi 

erősítésére. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A hangok 

esztétikai hatása 

a) Eufónia: a hangoknak vagy 

hangkapcsolatoknak azt a 

tulajdonságát 

jelöli, amely által jól hangzóvá vagy 

kellemesen artikulálhatóvá válnak. 

Pl: „…mily titkos zenét 

Hallhatsz a lomha földi légen 

át” (Babits Mihály: Óda a 

szépségről) – az l halmozása 

eufóniát eredményez 

b) Kakofónia: olyan szóalakzat, 

amelynek hatására a nyelvi mű (vagy 

műrészlet) kellemetlen hangzásérzete 

kelt. Nemcsak stílushiba lehet, hanem 

megfelelő tartalmak kifejezését is 

szolgálhatja a művészi nyelvben. 

Pl. „Sikolt, mint kés-él, ha 

köszörülik” (József Attila: 

Egy kisgyerek sír) – az s, sz 

kellemetlen hanghatásával a 

költő a fenyegetettséget 

érzékelteti 

c)Konvergencia és divergencia a 

hangzásban: 

a szépirodalomban a jó- vagy 

rosszhangzás konvergálhat 

(összhangban 

lehet) vagy divergálhat a jelentéssel 

(különbözhet tőle). 

Konvergencia és eufónia: 

„S hallgatom a fák lehulló 

levelének lágy neszét” 

Konvergencia és kakofónia: 

„Trombita harsog, dob pereg” 

Divergencia és eufónia: 

„Elhull a virág, eliramlik az 

élet” 

Divergencia és kakofónia: 

„Mely nyelv merne 

versenyezni véled?” 

(Petőfi-idézetek) 

Kifejező 

hangváltozások 

(a 

beszélő/szereplő 

jellemét, 

helyzetét 

tükröző, 

köznyelvi 

hangalaktól 

eltérő 

változatok) 

 

 

 

a) Belégzéssel ejtett hangok Pl. Hű! Fff! Hja! 

b) Hangok megnyújtása Pl. Kittűnő! Nna! Peersze! 

c) Hangzórövidítés Pl. E! Eh! 

d) Érzelmi eredetű hangváltozás Pl. Barétom, ecsém 

e) Nyelvjárási ejtésmód Pl. Hun (=hol), oszt (=aztán) 

f) Raccsolás Pl. Kéchlek, Achisztid 

g) Archaizáló (régies) hangalak Pl. terümtevé, szerént 

 

 

 



 

 

A kifejező szövegmondáshoz szükséges legfontosabb ritmusjelenségek 

 

 

Ritmusjelenség Meghatározása 

Hangsúly 

 

A hangsúly értelemi, érzelmi vagy ritmikai okokból keletkezett 

hangerőtöbblet. 

Fajtái: 

a) szóhangsúly: 

- főhangsúly: az első szótagra esik, és soha nem marad el 

-mellékhangsúly: érzelmi hatásra vagy értelmi szembenállás miatt jön 

létre (Pl. elájulok; Nem Nyíregyházába, hanem Nyíregyházára 

utazunk.) 

b) mondathangsúly: a mondat leghangsúlyosabb része, helye az ige 

előtti 

ún. fókuszpozíció (Pl. Éva a barátját látogatta meg.) 

c) szakaszhangsúly: a mondaton belüli rövidebb beszédszakaszt vezeti 

 be 

 

Hanglejtés A modalitásnak (a beszélő szándéka szerinti mondattípusnak) 

megfelelő, 

ill. érzelmek hatására létrejövő hangmagasság-változás 

Szünet Fajtái: 

a) természetes szünet: értelmi tagoló szerepe van (szavak, 

szókapcsolatok, mondatok stb. között) 

b) hatásszünet: érzelmi okokból (pl. fontos vagy váratlan dolgok 

kiemelésére) tartott szünet 

Beszédtempó A beszéd sebessége; a szokásos tempótól való eltérésnek stilisztikai 

szerepe lehet. (Pl. a gyors beszéd utalhat izgatottságra, örömre stb., a 

lassú 

fáradtságra, nyugodtságra, a fontos részek kiemelésére stb.) 

 

 

A versláb 

 

A versláb –az időmértékes, valamint a hangsúlyváltó verselésben a lehető legkisebb 

ritmus-egység. Mértékegysége a mora(egy rövid szótag időegysége) . 

 



Egy rövid szótag 1 mora, egy hosszú szótag 2 mora értékű. Ennek megfelelően 

megkülönböztethetünk 2, 3 sőt 4 morás verslábakat. Az időmérték alapja a szótagok időtartama. 

A rövid szótagban a magánhangzó rövid, és utána legfeljebb egy rövid mássalhangzó van. 

A hosszú szótagnak a magánhangzója hosszú, de hosszú a szótag akkor is, ha rövid a 

magánhangzója, de utána vagy hosszú, vagy legalább két rövid mássalhangzó szerepel.  

A kettőshangzók (azaz diftongusok, pl. "ei", "ou") egy hosszú szótagot alkotnak, de két rövid 

magánhangzónak is tekinthetők. A "kh" ("ch"), a "th" és a "ph" - az idegen nyelvek hangtani 

szabályait követve - egy-egy rövid mássalhangzónak számítanak. 

 

 

 A versláb neve: Képlete: 

U -rövid szótag 

– - hosszú szótag 

Példa: 

Kétmorás: pirrichius U   U pici 

Hárommorások 

jambus U   – szökő 

trocheus (choreus) – U lejti 

tribrachis U  U  U szapora 

 

Négymorások: 

daktilus – U  U lengedi 

anapesztus U  U – lebegő 

spondeus – – lépő 

Ötmorások: krétikus – U   – ugrató 

 

Hatmorások: 

choriambus –   U  U  – lengedező 

"ionicus a minore" U  U  –  – hadi lépő 

"ionicus a maiore" –    – U  U lépő hadi 

 
 

A versláb lehet ereszkedő és emelkedő, attól függően, hogy hol helyezkedik el a nyomatékos 

rész (arsis). Ereszkedő versláb a trocheus, a daktilus, a spondeus és a pirrichius. Az emelkedő 

verslábak thesisszel (nyomaték nélküli rész) kezdődnek, s ezt követi az arsis. Ezek: jambus, 

anapestus. Az arsis általában a hosszú szótagon helyezkedik el, kivéve, ha mindkettő hosszú 



(spondeus), ilyenkor az első hosszú szótagon. Az arsis jele egy kis vonás a versláb jele fölött, 

például: – Ú 

 

A versmérték 

A versmérték a versnek bizonyos lábak szerint való ismétlődő ritmusa, folyamata. 

 

versmérték jellemzői képlete 

Hexameter 
Hat verslábból álló sor. 

Görög és római verselés fő 

eleme. A verslábak 

daktilusok vagy 

spondeusok, az utolsó előtti 

mindig daktilus, az utolsó 

trocheus, vagy spondeus. 

 

 

Pentameter Neve szerint öt, de 

valójában hat (négy teljes, 

és két fél) verslábból álló 

verssor, amelyben a 

harmadik és hatodik 

csonka. Önálló sorként 

ritka, de az ókori görög 

költészetben gyakori a 

disztichonok második 

soraként. 

 

 

Disztichon  

 
Egy sor hexameterből és 

egy sor pentameterből álló 

sorfajta. A disztichon sorai 

rímtelenek. 

 

"Gyűlölöm azt, aki telt kupa mellett 

bort iszogatván 

— U U | – UU| – U U| – – | – U U | – — 

háborut emleget és lélekölő viadalt. 
" 

— U U |— U U| – || – UU| – U U| — 

Anakreón: Gyűlölöm (részlet) 

 
 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Anakre%C3%B3n
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1jl:Hexameter.JPG&filetimestamp=20060415054645&
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1jl:Pentameter.JPG&filetimestamp=20060415055836&


 

A szókép 

 

A szóképalkotás célja, hogy az egyik fogalmat, jelenséget a másikkal magyarázzuk, 

szemléletessé, elképzelhetővé tegyük, megértessük. 

 

A szóképek egy része névátvitellel (pl. metafora), másik részük névcserével (pl.metonímia) jön 

létre 

 

 

 

Szókép 

 

metafora     

szinesztézia 

megszemélyesítés 

allegória 

szimbólum 

metonímia    szinekdoché 

 

 

 

Megnevezése Meghatározása Fajtái Példa 

Hasonlat Nem szókép! Mégis itt 

kell tárgyalni, mert 

tőle ered a metafora , 

így annak altípusai is. : 

Két különböző, de 

bizonyos ponton 

érintkező fogalom 

egymás mellé állítása 

kötőszavas (mint, 

valamint, mintegy, 

mintha, miként, 

akár) 

ragos (-ként,-

képpen,-ul/-ül); 

névutós 

határozószós  

(gyanánt); 

képzős (-szerű) 

„Tündöklik, mint a 

gondolat maga, a téli 

éjszaka” (József A.: A 

téli éjszaka); 

„Csomókban hull már a 

napfény / s arany 

medveként nyalja a tüzes 

pocsolyákat” (Radnóti 

Miklós.:Hőség) 

Metafora Közös tulajdonságon 

vagy hasonlóságon 

alapuló névátvitel, 

összevont hasonlat. 

Nem olyan, mint, 

hanem az. 

Alakja szerint:  

teljes (kéttagú: 

azonosító és 

azonosított);  

 

csonka (egytagú: 

csak az azonosító) 

Szófaja szerint: 

 

„Hálót fon az est 

(azonosított), a nagy 

barna pók (azonosító)” 

(Juhász Gy: Tiszai 

csönd); 



főnévi 

 

 

 

melléknévi igenévi 

 

 

 

igei 

„Vígan élem világom, 

/Ne ítélj meg, virágom” 

(népdal) (azonosító)! 

 

„Milyen szépen 

lépegetnek itt, a fejünkön 

áthajló fűzfák szellős 

alagútlján.” (Németh L: 

Égető Eszter); 

„Őrzöm is, szinte mint a 

költeményeket, azokat a 

rügyező napokat…” 

(Tamási Á: Dalos 

madár); 

„Éjjel szelíden 

csőszködött a hold” 

(Szabó Lőrinc: Egy volt 

a világ) 

Metonímia Két fogalom közötti 

kapcsolatra épülő 

névcsere 

térbeli érintkezésen 

alapuló 

időbeli 

érintkezésen 

alapuló 

 

 

 

anyagbeli 

érintkezésen 

alapuló 

 

 

 

Csendes a ház (= a térben 

ott lakó emberek); 

„Visszajő tavaszra, 

rózsavirágzáskor./ Ha 

akkor sem jő, 

búzaaratáskor,/ha akkor 

sem jő, szílvaaratáskor” 

(= évszakok); 

„Tegnap este jöttem meg 

a csatából,/ leesett a vas a 

lovam lábáról” (népdal) 

(anyagnév = a belőle 

készült eszköznév); 

„Előtte sivár halom 

mered,/ Két szemáből a 



ok-okozati 

kapcsolaton 

alapuló 

bánat ered” (József A: A 

vergődő diák) 

Szinekdoché A metonímia alfaja, 

jelentésátvitelen 

alapul, ugyanúgy a két 

fogalom közötti 

kapcsolatra épül 

rész – egész (a rész 

megnevezése jelöli 

az egészet) 

 

nem – faj (a tágabb 

körű nemfogalom 

és a szűkebb kürű 

fajfogalom 

felcserélése) 

egyes szám – 

többes szám (egyes 

számú szót használ 

többes számú 

helyett) 

 „Itthon vagyunk, pata és 

küllő/ a tanyaház előtt 

megállnak” (Erdélyi 

József: A tanyára); 

„…ömlik a vér száján és 

orrán a vadnak” (Arany 

János: Toldi); 

 

 

„Már búcsúzott az élet,/ 

eltávozott a szerelem,/ 

fáradt sugár mosolygott / 

a gyér, pislogó levelen” 

(Kosztolányi D: Egy 

nyári dél álma) 

Szinesztézia Különböző 

érzékterületek 

összekapcsolása egy 

képben 

 „Lila dalra kelt/ egy 

nyakkendő” (Tóth 

Árpád: Körúti hajnal) 

(látás-hallás) 

Megszemélyesítés Emberi 

tulajdonságokkal 

ruház fel növényeket, 

állatokat, tárgyakat, 

elvont fogalmakat… 

 „ Ösztövér kútágas, 

hórihorgas gémmel / 

Mélyen néz a kútba s 

benne vizet kémlel.” 

(Arany János: Toldi) 

Szimbólum Önmagán kívül többet 

is jelent, jelkép 

 „magyar ugar” (a 

megműveletlen 

földterületen kívül 

mindenre utal, ami az 

elmaradottsággal 

kapcsolatos) 



Allagória A többi szóképpel 

ellentétben ez nem 

néhány szavas, hanem 

egy nagyobb 

szövegegységen, akár 

egész művön keresztül 

ható metafora ill. 

megszemélyesítés. A 

kettős értelem – a 

közvetített gondolat és 

a kidolgozott kép – 

egyidejűleg 

érvényesül  

 „Majd az édes álom 

pillangó képében/ 

elvetődött arra tarka 

köntösében,/ De nem 

mert szemére szállni még 

sokáig,/ Szinte a pirosló 

hajnal hasadtáig./ Mert 

fált a szúnyogtól, félt a 

szúrós nádtól,/ jobban a 

nádasnak csörtető 

vadától,/ Félt az 

üldözőknek távoli 

zajától,/ De legis-

legjobban Toldi nagy 

bajától.” (Arany J: Toldi) 

 

 

Az alakzat 

 

Az alakzat a szabályostól, a várhatótól való eltérés, amely a beszédet és a szöveget 

hatásosabbá, művészibbé teszi. 

 

Típusai: hangalakzat, mondatalakzat, gondolatalakzat 

 

A hangalakzat 

 

A hangok kapcsolódása, hosszúsága, kiejtése vagy ki nem ejtése, hangszíne…, illetve ezek 

újszerű, váratlan alkalmazása mind hangalakzat. 

 

 Az egyforma színű és képzésű magánhangzók monotonná tehetik a beszédünket, a 

költői nyelvben viszont érzelmi színezettel telítődhetnek, pl.: „Morajos, halk, halotti hang” 

(Ady) 



Megnevezése Meghatározása Példa 

 

                         epentézis 

adjekció 

                         paragógé 

 

= hozzátoldás 

:egy hang vagy szótag 

szóközi betoldása; 

:hangok, betűk hozzáadása a 

szóhoz 

 

ülni → ülleni 

 

eztet, aztat 

ektázis egy rövid szótag megnyúlik. 

ez a jelenség indokolt lehet 

egy időmértékes sorban 

kőrút 

 

                        szinkópé 

detrakció 

                        apokópé 

 

= elhagyás 

:elmarad egy szótag 

 

:elmarad a szóvég 

 

„alkván a honért” 

(Vörösmarty); 

azér, mér 

szisztolé megrövidül a hangzó korház 

transzmutáció = felcserélés, hangzócsere kanál → kalán 

immutáció 

 

a hangalak analógiás 

helyettesítése; 

csalán → csonár, csonál, 

csinár, … 

alliteráció 

 

 

 

 

 

=előrím, betűrím , a 

mondatban két vagy több 

egymást követő szó kezdő 

hangjának (többnyire 

mássalhangzójának) az 

ismétlődése, összecsengése.  

Tüzeket raknak az égi 

tanyák,  

hallgatják halkan a 

harmonikát. 

(Juhász Gyula: Tiszai csönd) 

 

rím 

 

 

szavak, szóvégek 

összecsengése, két vagy 

több verssor végződésé- 

nek hasonló vagy  

azonos hangzása.  

A rímszerkezet tagjai 

közül az első a rímhívó, 

a vele egybecsengő tag a 

felelő vagy válaszoló  

rím. A nem rímelő 

verssor neve a különben 

rímelő költeményben 

vaksor.  

Ne fuss a kerge széllel,/ 

cikázva, szerteszéjjel,/ 

ki és be, nappal-éjjel, 

s mindent, mi villan és van / 

érj el. (Kosztolányi Dezső: 

Esti Kornél) 

 



 

 

A rím 

 

A rím: a szavak szóvégi összecsengése. 

 

A verssorban elfoglalt helyük szerint megkülönböztetjük egymástól többek között a 

kezdőrímet, a belső rímet, az echorímet, a középrímet és a végrímet (sorvégi rímet). 

Kezdőrímnél a rímképző szavak a verssor elején helyezkednek el: 

Királyi….. 

Világi….. 

Belső rím esetén a rímképző szavak egyazon verssor belsejében találhatók, legelterjedtebb 

közülük az egymás melletti szavakat rímeltető echorím: 

………fajta rajta……… 

és a sor közepét és végét rímeltető középrím: 

……..lélek……..élek 

A végrímnek, a verssorok végén összecsengő rímeknek, számos alcsoportja van, ezeket 

rímképletekkel is jelöljük. 

 

 

Neve jellemzői rímképlete példa 

Páros rím a szomszédos sorok 

 rímelnek 

a a b b Visz a vonat, 

megyek utánad,/ 

talán ma még meg is 

talállak,/ 

talán kihűl e lángoló 

arc,/ 

talán csendesen meg 

is szólalsz: 

[...]József 

Attila: Óda 

Keresztrím  

(váltó rím) 

a rímpárok váltakoznak  

egymással 

a b a b Milyen volt 

szőkesége, nem 

tudom már,/ 

De azt tudom, hogy 



szőkék a mezők,/ 

Ha dús kalásszal jő a 

sárguló nyár,/ 

S e szőkeségben újra 

érzem őt. Juhász 

Gyula: Milyen volt... 

Ölelkező rím az egyik rímpár körül- 

veszi a másikat 

a b b a  

(a a b c c b) 

Minden Egész 

eltörött,/ 

Minden láng csak 

részekben lobban,/ 

Minden szerelem 

darabobnan,/ 

Minden Egész 

eltörött. 

Ady Endre: Kocsi-

út az éjszakában 

Félrím csak a páros vagy 

páratlan sorok rímelnek 

 x a x a (ritkábban 

: a x a x;  a x a;  

a a x stb.) 

Bajban van a messze 

város,/ 

Gyürkőzni kell a 

Halállal:/ 

Gyürkőzz, János, 

rohanj, János. 

Ady Endre: A 

mesebeli János 

Bokorrím több egymás utáni sor  

rímel egymással. A 4- 

nél nagyobb számú  

rímcsoport neve:  

halmaz rím. 

 a a a (a) ... Fönn az égen 

ragyogó nap./ 

Csillanó tükrén a 

tónak/ 

Mint az árnyék leng 

a csónak. Vajda 

János: Nádas tavon 

Ráütő,  

rácsapó rím 

a felelő rímet váratlanul 

 egy harmadik is követi 

x a x a a (vagy:  

a b a b b) 

Ó költő tisztán élj te 

most,/ 



mint a széljárta 

havasok/ 

lakói és oly 

bűntelen,/ 

mint jámbor, régi 

képeken/ 

pöttömnyi gyermek 

Jézusok. 

Radnóti 

Miklós: Járkálj 

csak, halálraítélt 

Visszatérő  

rím 

a felelő rímre a vers  

további részében még  

egy sor rímel 

a a x a (vagy: 

 a a b b a) 

Indulj, dalom,/ 

bátor dalom,/ 

sápadva nézze 

röptöd,/ 

aki nyomodba 

köpköd:/ 

a fájdalom. 

Kosztolányi 

Dezső: Esti Kornél 

éneke 

Tiszta rím a rímelő egységek ma- 

gánhangzója azonos  

vagy csaknem egyezik,  

a mássalhangzó pedig  

hasonló hangzású 

             Van kertem, a kertre 

rogyó fák/ 

suttogva hajolnak 

utamra,/ 

és benn a dió, 

mogyoró, mák/ 

terhétől öregbül a 

kamra. 

Kosztolányi 

Dezső: Boldog, 

szomorú dal 



Asszonánc a tiszta rím ellentéte. 

A hangzás csupán némileg 

hasonló: a magánhangzón 

kívül teljes egyezés nincs. 

 

             Mert fájna most 

felhőtlen ég,/ 

Mosolygó, sima 

tengerarc,/ 

Élénk, verőfényes 

vidék/ - 

Óh, fájna most 

nekem e rajz. 

Arany 

János: Ősszel 

Összerakó  

rím (mozaik- 

rím) 

a hosszabb rímelő egy- 

ség szavakból, szóele- 

mekből áll össze. 

             … félig rakottan 

… álldogálnak ottan 

 

Füzérrím,  

kapcsoló rím, 

 láncrím 

a sorvéghez hasonló 

elemmel kezdődik a 

következő sor. 

 

 

             ... istenek felett 

Én tégedet ... 

 

 

Önrím ugyanazon szó ismétlő- 

dik, esetleg csekély  

változtatással 

             ... vala 

... vala 

 

Ragrím az azonos hangzást  

ugyanazon toldalék  

teremti meg. 

a a a (a) ... Iszonyú dolgok 

mostan történűlnek,/ 

Népek népekkel 

egymás ellen 

gyűlnek,/ 

Bűnösök és jók 

egyként keserűlnek/ 

S ember hitei kivált 

meggyöngűlnek. 

Ady 

Endre: Krónikás 

ének 1918-ból 



Kancsal rím játékos forma, az élesen 

elütő hangzású tréfás  

megfelelés neve 

             Itt járt tegnap 

Devecseri,/ 

Jaj de nagyon 

bevacsorált. 

Kosztolányi 

Dezső: Csacsi rímek 

Kecskerím játékos forma, amely- 

ben a mássalhangzók  

helyet cserélnek 

             Bármennyi embert 

ölök rakásra,/ 

nem teszek szert egy 

öröklakásra. 

Kosztolányi 

Dezső: Két 

kecskerím 

Kínrím tökéletesnek látszó  

egybecsengés, de  

erőltetés vagy primitív 

 szójáték eredménye. 

             ... Bagaméri/ 

... maga méri 

Belső rím a rímelő egységek 

egyazon sorban 

helyezkednek el. Ennek 

változata a középrím, de a 

sor belseji rímhívó szó 

nem feltétlenül a metszet 

előtt helyezkedik el 

 

             Az egyből kettő 

sohse lesz: 

magányos lelke 

meddő 

[...]/ 

a sorsod öt kemény 

pecsét - ne hidd, 

hogy föltöröd! 

Babits 

Mihály: Kabala 

Középrím a sorközép a sorvéggel 

cseng össze 

            Kékek az alkonyi 

dombok, elülnek az 

esti galambok,/ 

hallgat az esteli 

táj, ballag a kései 

nyáj. 



Babits 

Mihály: Új 

leoninusok 

 

Hímrím nyomatékos szótagra 

 (arsziszra) végződő  

rím, „bukó” jellegű 

            ... világ 

... virág 

Nőrím nyomatéktalan szótagra  

(thesziszre) végződő  

rím, "lejtő" jellegű 

            ... hátra 

... sátra 

Alkalmi rím- 

szerkezetek 

a strófák sorszáma is 

spontán alakul, a strófákon 

belül pedig az egyes 

rímfajták (és a sorhosszok 

is) a gondolatok 

hullámzását követve 

formálódnak. 

 

 Itt ülök csillámló 

sziklafalon./ 

Az ifju nyár/ 

könnyű szellője,/ 

mint egy kedves/ 

vacsora melege 

száll./ 

Szoktatom szívemet 

a csendhez./ 

Nem oly nehéz -/ 

idesereglik, ami 

tovatűnt,/ 

a fej lehajlik és 

lecsüng/  

a kéz. 

József Attila: Óda 

A részlet 

rímszerkezete: x a b 

a b c d d c 

 

 

 

 

 

 

 



A mondatalakzat és a gondolatalakzat 

 

A mondatalakzat a mondat szerkezetét módosító alakzat vagy retorikai egység. 

 

A gondolatalakzat a mondat határait túllépő retorikai egység. 

 

Megnevezése Meghatározása Példa 

adjekció, amelynek a 

legismertebb változata: 

                                anafora 

 

ismétlés 

 

                                epifora 

 

 

 

 

 

= kiegészítés 

 

= visszahozás, ugyanazzal a 

szóval vagy szócsoporttal 

kezdődnek egymást követő 

egységek; 

= hozzátoldás, ugyanaz a szó 

vagy szócsoport többször 

fordul elő az egymást követő 

verssorok, mondatok végén 

 

 

 

ide: varázsénekek, 

szertartásénekek 

 

 

pl.: refrén 

 

 

 

 

 

Enjambement (anzsambman):  

 

 

a mondathatár és a vers 

sorszerkezete gyakran nem 

igazodik egymáshoz, a 

mondatszerkezet nem zárul 

le a verssor, a versszak 

végén, hanem átkígyózik a 

következő sor, a következő 

versszak elejére. 

 

„Nem maradok veled. Patás 

kentaurokhoz indulok a 

vadonba s a mezei nők közt 

este sörényes cimboráimmal 

a tűznél leheveredve telt 

tömlők és duda mellett 

telekurjongatom az 

állatszagú erdőt.”   (Szabó 

Lőrinc) 

 

variáció részleges ismétlés szinoníma, fokozás, 

szójáték, halmozás, 

kiegészítés 

antitézis ellentétező, tagadó ismétlés „Asszonyom, asszonyom, 

forduljunk vissza!/ 

Kocsisom, kocsisom, nem 

fordulunk vissza,… 

(Kőmíves Kelemenné) 

                   detrakció       

 

= a kifejezést tömöríti, 

rövidíti,  
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        zeugma  

                          

 

 

 

 

egyszerű 

 

           bonyolult 

 

                                ellipszis 

 

= ráértés, többtagú 

szószerkezet valamelyik 

tagjának elhagyása úgy, 

hogy egy mondatrész csak 

egyszer szerepel, de ez több 

mondattagra is vonatkozik; 

: ha értelme, ragozása 

ugyanaz; 

: ha eltér az értelme vagy a 

ragozása; 

=kihagyás, 

szövegkörnyezet-ből 

kiérthető, de kihagyott 

szóelemek, szavak, 

mondatok. Az élőbeszédre 

jellemző, mivel a szó 

helyettesíthető mimikával, 

gesztusokkal 

 

 

 

 

 

 

„Hol rózsák és asszonyok 

nyílnak” (Ady) 

az alárendelő összetett 

mondatok lehetnek ilyenen; 

ide: célzás, kétértelműség, 

vicc, enigma, metafora, 

kérdő forma, kérdő mondat 

transzmutáció 

 

hiperbaton 

 

                hipallagé 

                                  averzió 

= sorrendcsere, az elemek 

felcserélése; 

= a mondat megszakítása 

közbeékeléssel 

= az elbeszélés megszakítása 

=hirtelen tárgyváltás 

a mondat szintjén a 

szószerkezetek;  

a mű szintjén a szereplúk 

tulajdonságai, sorsa, az 

időrend, az ok-okozati 

összefüggés is felcserélhető 

immutáció egy várt elemet egy kevésbé 

várttel cserél fel 

A mondat szintjén a 

metafora, a műén az 

alegória, irőnia, de sok más 

formája is van (hiperbola, 

költői kérdés, fiktív 

dialógus) 

                  alaki erősítés 

 

 

   s 

   z         egyszerű  

   ó        ismétlés 

   i    

   s        összetett 

   m         ismétlés 

   é 

   t  

   l       figura ety- 

   é       mologica 

   s 

           szóösszeté- 

           teles ismét- 

           lés 

azt jelenti, hogy a szót 

megismételjük vagy 

továbbképezzük; 

 

:a szó (hangalak) kettőzése 

vagy többszörözése; 

 

: szavak kötőszóval, 

határozószóval, névutóval 

való ismétlése 

 

=tőismétlés, a két szó 

ugyanannak a szónak; 

 

ismétlés szóösszetétel útján  

 

 

 

 

 

 

Forog, forog a nő a férfi 

foga közt – tompul a zene 

(Garai Gábor: Artisták) 

Föl-földobott kő, földedre 

hullva,/ Kicsi országom, újra 

meg újra/ Hazajön a fiad. 

(Ady: A föl-földobott kő); 

Ment, mendegélt Árgyélus 

tovább (Népmese); 

 

Édesanyját félti igen-igen 

nagyon,/ Nehogy a zörejre 



 

        

        szókapcsolatok, 

mondatok 

ismétlése 

 

 

          anaphora 

 

 

 

                     epiphora 

 

 

 

 

 

 

                                   tovább- 

képzés 

 

 

erősítheti a mondanivalót 

 

 

 

 

= előismétlés, mondattagok 

megismétlése a mondatok 

élén; 

 

= utóismétlés,bizonyos 

elemek a mondat végén 

ismétlődnek. Ide soroljuk a 

kötőszóhalmozást és a 

refrént is. 

 

 

 

erősíti a jelentést, fokozza a 

hangulatot 

szörnyen felriadjon. (Arany 

János: Toldi); 

 

Nyulat eszünk! Nyulat 

eszünk! (Namási Áron: Ábel 

a rengetegben); 

 

 

A mit raktak délig, leomlott 

estére, / A mit raktak estig, 

leomlott röggere (Kőmíves 

Kelemenné); 

–Szegényember, hogy adod 

a bölcsőt?/ –Csöpp a gyerek, 

hogy adnám a bölcsőt? / –

Király vagyok, bírok nagy 

erővel, / Ha nem adod, 

elveszem erővel. (József A: 

Szegény ember balladája); 

 

Korán reggel kiment 

sétálgatni gyönyörűséges 

kertjébe. (Tündérszép Ilona 

és Árgyélus) 

tartalmi erősítés a felhasznált szavak (főként 

jelzők és határozók) nem 

alakjukkal, hanem 

jelentésükkel erősítenek 

 Oh, Bem, vitéz vezérem,  

Dicső tábornokom! 

(Petőfi S.: Négy nap dörgött 

az ágyú) 

 

szóhalmozás azonos szófajú és 

mondatbeli szerepű, 

többnyire rokon értelmű 

szavak többszörös 

mellérendelt alkalmazása. 

Stilisztikai szerepe az 

erősítés, a nyomatékosítás, a 

mondanivaló több o1dalról 

való megvilágítása, valamint 

az élénkítés és a 

feszültségkeltés. 

Messze jövendővel 

komolyan vess öszve 

jelenkort / Hass, alkoss, 

gyarapíts: s a haza fényre 

derül! (Kölcsey F.: Huszt) 



fokozás Az egymás után 

következő szavak mind 

erősebb érzelmeket 

fejeznek ki.  

 

S anyádat, ezt az édes jó 

anyát / Ó Pistikám, szeresd, 

tiszteld, imádd! (Petőfi S.: 

István öcsémhez) 

ellentét ellentétes jelentésű szavak, 

kifejezések egymással való 

szembeállítása. Stílushatását 

az adja, hogy tudatunknak 

gyorsan kell egyik végletből 

a másikba átváltania. 

Mikor együtt voltunk,/  

Tudom, hogy szerettél./ 

Akkor meleg nyár volt,/ 

Most tél van, hideg tél. 

(Petőfi S.: Reszket a bokor, 

mert…) 

Nagyítás, túlzás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

erősebb jelentésű szavakat és 

mondatokat használunk, 

mint ami a tulajdonképpeni, 

szó szerinti kifejezésnek 

megfelelne. 

 

 

 

 

 

Ha most feltámadna, s 

eljőne közétek,  

Minden dolgát 

szemfényvesztésnek 

hinnétek.  

Hárman sem birnátok súlyos 

buzogányát,  

Parittyaköveit, öklelő 

kopjáját, (Arany J: Toldi)  

 

kicsinyítés 

 

 

 

 

 

a nagyítás és a túlzás 

ellentéte. Azt jelenti, hogy a 

valóságnál kevesebbet, 

kisebbet mondunk. 

Nincs egy árva fűszál a tors 

közt kelőben,  

Nincs tenyérnyi zöld hely 

nagy határ mezőben. 

(Arany János: Toldi I.)  

 



Látomás, vízió 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A túlzással rokon 

stíluseszköz. A költő nem 

valósághűen idézi fel a múlt 

eseményeit, vagy bemutatja, 

elképzelteti a jövőt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toldi Miklós képe úgy 

lobog fel nékem  

Majd kilenc-tíz ember-öltó 

régiségben. 

Rémlik, mintha látnám 

termetes növését, 

Pusztító csatában szálfa-

öklelését, 

Hallanám dübörgő hangjait 

szavának, 

Kit ma képzelnétek Isten 

haragjának. 

(Arany János: Toldi, 

Előhang)  

 

paradoxon  

 

 

látszólagos képtelenség, ami 

gyakorlatilag feloldható 

„Te sem haltál meg népem 

nagy halottja” (Arany János) 

 

oximoron az ellentét a jelző és a jelzett 

szó hangulatában 

mutatkozik. 

 

Borzasztó szép olvasmány 

nyolc- és kilencéves 

gyermekek örömére 

szerkesztve (Móra Ferenc: A 

másik csaló) 

gúny, irónia Többnyire dicsérő, elismerő 

szavakba burkolt keserű, de 

szellemes, finom gúny. 

…s talán azt is sajnálta ő,/ 

hogy a versbe ingyen s 

potomra jött elő. (Csokonai: 

Zsugori uram) 

szójáték Azonos vagy hasonló 

hangzású, de különböző 

értelmű szavaknak meglepő, 

váratlan összekapcsolása 

Deák Ferenc! megélünk mi  /  

Kend nélkül;/ 

Kívánjuk a szabadságot / 

Rend nélkül. (Arany J.: 

Demokrata-nóta) 



felkiáltás Jelentős stílushatása szóbeli 

előadáskor mutatkozik meg 

leginkább 

Hej, mostan puszta ám 

igazán a puszta! (Petőfi S.: A 

puszta télen) 

megszólítás Az egyik leggyakrabban 

használt alakzat 

Hagyj el, óh, Reménység!/ 

Hagyj el engemet (Csokonai: 

A Reményhez) 

kérdés Költői kérdés: Nem vár 

választ az olvasótól.  

Repül a nehéz kő: ki 

tudja, hol áll meg? ( 

Arany János: Toldi) 
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