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Gyakori kérdések

1. Mi alapján tagolható egy vers szerkezeti egységekre?
2. Mit értünk kötött versforma alatt?
3. Mi a különbség vershelyzet és beszédhelyzet között?
4. Mi a különbség hangnem és hangulat között?
5. Miben áll az írásjelek jelentésképző szerepe?
6. Hogyan ragadható meg prózában/versben az értékrend?
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Mi alapján, és hány szerkezeti egységre tagolhatók az adott versek?
Csokonai Vitéz Mihály: Keserédes

A rózsa szép virágszál,
De tüske szúrdal ágán.
Ha mézet ád is a méh,
Fúlánkja néha megcsíp.
A bor betőlt örömmel
S mámort okoz gyakorta.

Szép vagy te, Lilla, s édes, − 
Vidít kegyes szerelmed;
De mennyi − ah, de mennyi
Kín is gyötör miattad!

1. 
rész

2. 
rész

• téma: kettősség a természeti elemekben
• motívumok: rózsa, méh, bor (toposzok)
• vershelyzet: általános, időtlenség jellemzi
• versbeszéd:

• személytelen (E/3.)
• szentenciaszerűen hat, általánosító jellegű, de az érzéki  
benyomások gazdagsága „megfoghatóvá”, érzékletessé teszi

• beszédhelyzet: monologikus töprengés-megállapítás
• hangulat: játékosan elmélkedő

• téma: kettősség a szerelmi érzésben
• motívumok: szerelem, Lilla
• vershelyzet: a jelenidejűség itt konkretizáló
• versbeszéd:

• személyes, vallomásos (E/2., engem (beleérthető) – E/1.)
• személyes reflexió jellegű
• közvetlen (képi áttétel nélküli)

• beszédhelyzet: dialogizáló, a megszólított: Lilla
• hangulat: boldog-fájdalmas



Mi alapján, és hány szerkezeti egységre tagolhatók az adott versek?
• téma: a méhek szorgalmas mézgyűjtő munkája
• motívumok: méhek, méz (toposzok)
• vershelyzet: általános, konkrét tér és idő nélküli
• versbeszéd: 

• személyes (T/2., kijelentő módú igék)
• közvetlenként (képi áttétel nélkül) hat
•leíró jellegű – külső természeti kép

• beszédhelyzet: dialogizáló, megszólítottak: méhek
• hangulat: ámuló

• téma: szerelmi boldogság vágya
• motívumok: méhek, méz, szerelem, LILLA, Vénusz, méhész
• versbeszéd: 

• személyes, vallomásos jellegű (T/2., felszólító módú igék)
• közvetett, képes beszéd (szerelmes férfi = méhész)

• beszédhelyzet: dialogizáló, a megszólítottak: a méhek, de a 
nyelvtani forma változása Lillára és önmagára irányítja a figyelmet, 
személyes kéréssé, felhívássá alakítja az általánost
• hangulat: boldog, örömteli, reménykedő

1. rész: 1−9. sor

2. rész: 10−18. sor



Mi alapján, és hány szerkezeti egységre 
tagolhatók az adott versek?

• téma: a róna, mint a középpontban álló lírai én környezete
• motívumok: róna, szobor, sír, csend, szemfödél, kaszáló ember 
(= haláltoposz)
• vershelyzet: konkrét tér → a róna közepén
• versbeszéd:

• személyes (E/1.)
• 1−4. sor: leíró jellegű, képes beszéd
• 5−7. sor: epikus jellegű, közvetlen beszéd

• beszédhelyzet: monologikus-meditatív
• hangulat: szemlélődő-tűnődő (...), elégikus 

• téma: gondolkodás
• motívum: gondolat
• vershelyzet: metaforikussá válik – a halállal való 
szembenézés pillanata, az élet végességének tudomásul vétele
• versbeszéd: 

• személyes (E/1.)
• közvetlen, fogalmi beszéd

• beszédhelyzet: monologikus-meditatív, nézőpontváltással (...) 
önmagára, belső világára irányítja a figyelmet
• hangulat: tűnődő, elégikus-tragikus

Itt állok a rónaközépen,
Mint a szobor, merően.
A pusztát síri csend födé el,
Mint elfödik a halottat szemfödéllel.
Nagymessze tőlem egy ember kaszál;
Mostan megáll,
S köszörűli a kaszát...
Pengése hozzám nem hallatszik át,
Csak azt látom: mint mozog a kéz.
És most idenéz,
Engem bámul, de én szemem sem mozditom...
Mit gondolhat, hogy én miről gondolkodom?

Petőfi Sándor: Itt állok a rónaközépen...

1. 
rész

2. rész

1. a

1. b

1. a

1. b



Mit értünk kötött versforma alatt?

Rímes időmértékes verselés Hangsúlyos verselés

szonett Balassi-strófa

Petrarca-szonett Shakespeare-szonett

4 sor
4 sor
3 sor
3 sor

14 sor

6a 6a 7b
6c 6c 7b
6d 6d 7b

6a
6a
7b
6c
6c
7b
6d
6d
7b

Meghatározott például: 
• a sorok/strófák/szótagok száma
• a rímképlet és a versritmus
• a költőnek igazodnia kell ezekhez a szabályosságokhoz/kötöttségekhez

6a 6a 
7b
6c 6c 
7b
6d 6d 
7b



A Balassi-strófa háromféle tördelésben
Kiben az Célia szerelméért való gyötrelméről szól, hasonlítván az szerelmet hol malomhoz s hol haranghoz

Mely csuda gyötrelem / ez, hogy a szerelem / búmra most malommá lett,
Hol mint gabonáját, / éngemet, szolgáját / szép Céliával őrlet,
Siralmam patakja / az kereket hajtja, / kin lisztté létig töret.

6a 6a 7b
6c 6c 7b
6d 6d 7b

6a 6a 
7b
6c 6c 
7b
6d 6d 
7b

Mely csuda gyötrelem
ez, hogy a szerelem
búmra most malommá lett,
Hol mint gabonáját,
éngemet, szolgáját
szép Céliával őrlet,
Siralmam patakja
az kereket hajtja,
kin lisztté létig töret.

6a
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7b
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19
19
19

4/2 / 4/2/ 4/3
A sor ütemképlete a 
hangsúlyos ritmus 
alapján



A Petrarca-szonett jellemzői
 14 sorból álló kötött, zárt versforma – versszerkezet
 sorai a legtöbbször jambikus lejtésűek, 10/11 szótagosok
 két szerkezeti egységből áll (kettős tagolású):

 1. szerkezeti egység: két négysoros strófa (katrének)
 2. szerkezeti egység: két háromsoros strófa (tercinák)

 a két rész között valamilyen váltás vagy ellentét van:
 tartalmi-motivikus
 beszédmódbeli
 nézőpontbeli
 hangnembeli/hangulati

 zeneiségét a modern időmértékes ritmus mellett a kötött rímképlet adja
 a leggyakoribb rímképletek: 

 abab abab ccd eed
 abba abba cdc cdc

 nagyfokú tudatosságot, műgondot igényel
 a klasszikus modernség egyik legkedveltebb versformája



• téma: a tömeg ünneplési módja és hangulata → köznapiság
• motívumok: emberár, künn, tolong, arc, színpad
• versbeszéd: személytelen (E/3.) → általánosító, képes beszéd
• beszédhelyzet: monologikus, szemlélődő 
• hangulat: indulatos, háborgó, ingerült (az emberár, eltorzítja; túlzás, 
halmozás, felsorolás, fokozás, hangutánzó és hangulatfestő szavak 
érzékeltetik az alantastól, harsány durvaságtól való való irtózást)
• hangnem: gúnyos, ironikus → negatív értékelést tükröző igék (tolong, 
erőlködik, dőzsöl),  jelzős szerkezetek (ronda pénzért, híg kéj) hasonlat stb.

• téma: a lírai én ünneplési módja → ízlésbeli kifinomultság, 
művészi arisztokratizmus
• motívumok: én (magány), benn, kép, tolong, szem, lélek, színház
• vershelyzet: Én benn ülök → metaforizálódik a konkrét künn-benn, 
az elkülönülés, elhatárolódás metaforája lesz a belső tér
• versbeszéd: személyes, vallomásos (E/1.), képes beszéd
•beszédhelyzet: monologikus, meditáció 
• hangulat: boldog, örömteli, meghitt csendesség (bámulok, én 
vagyok urok, gyönyör szelíd ütembe hintáz, lelkembe játszik →
finom „történések”)
• hangnem: emelkedett, magasztos → pozitív értékelést hordozó 
jelzők (szent, tündéri), megszépített belső világ

1
2
3
4
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6
7
8

9
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12
13
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– – /  U – /  U – / – – /U – /  – (11)

a
b
b
a
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e
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e
e
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Van-e a lírai énnek 
„beszédtársa”,  teremt-e 
szövegbeli kapcsolatot 

valakivel,
vagy önmagában szól? 

Jelölik-e tér-/időelemek 
a beszélő helyzetét?

Mi a különbség vershelyzet és beszédhelyzet között?

A vers világa 
= teremtett 

szövegvilág:
 „szereplő”/beszélő 

= lírai én

vershelyzet

konkrét

konkrét tér-/időelemek jelölik a beszélő helyzetét
•„Itt állok a rónaközépen”
•„Bús düledékeiden, Husztnak romvára, megállék;
Csend vala, felleg alól szállt fel az éjjeli hold.”

•„Én benn ülök” → a benn (konkrét belső tér, 
szoba) metaforizálódik, Kosztolányinál a 
közönségességtől való elhatárolódás metaforája
•„Elvadult tájon gázolok: / Ős, buja földön 
dudva, muhar./ (...) magyar Ugar” → a lírai én 
nem konkrét tájegységben, hanem  egy 
erőszakos konzervativizmus uralta kulturális 
környezetben jelöli meg helyzetét

hiányoznak a beszélő helyére utaló 
konkrét/metaforikus idő-/térvonatkozások
pl. a szerelmi vallomás általános emberi 

helyzete (Keserédes)

metaforikus

általános

beszédhelyzet



Mi a különbség vershelyzet és beszédhelyzet között?

A vers világa 
= teremtett világ:


„szereplő”/beszélő 

= lírai én

Van-e a lírai énnek 
„beszédtársa”,  

teremt-e szövegbeli 
kapcsolatot 
valakivel,

vagy önmagában 
szól? 

beszédhelyzet

monologikus

• E/1. vagy E/3. személyű nyelvi formák 
• a magánbeszéd lehet szemlélődés, vallomás, 
elmélkedés, reflexió, emlékezés, panasz stb. 
• Itt állok a rónaközépen, Ünnepnapon  →
szemlélődésből kiinduló  elmélkedés

dialogikus/
dialogizáló,

valakihez intézett 
beszéd

• a  beszédtársat az E/2. vagy T/2. személyű formák 
és a megszólítás alakzata hozzák létre. A 
beszédtárs válaszát a legtöbbször nem jeleníti meg.
• a megszólított lehet: Isten, magyarság, 
szabadság, kedves, költők, tárgy, állat, növény stb. 
• az óda beszédhelyzete általában a címben is jelölt: 
A magyarokhoz. 
• egy szövegben a valakihez intézett beszéd a 
dicsőítés/bírálat/könyörgés/vallomás/kérés/
tanácsadás/vita stb. formáját öltheti.
• ha a beszélő önmagához szól: önmegszólító a 
beszédhelyzet (pl. Vörösmarty: A vén cigány)



Mi a különbség hangulat és hangnem között?

hangulat

meghitt

vidám

derűs

békés

boldog

idilli

örömteli

imádságos

szomorú

bánatos

kétségbeesett

fenyegető

háborgó

feszült

hangnem

tragikus

ironikus

szatirikus

gúnyos

humoros

tréfás játékos

groteszk

elégikus ódai

himnikus

dicsőítő

magasztos

bizalmas

tűnődő

ünnepélyes

választékos

vulgáris

ingerült

bizakodó

udvarias

emelkedett



Mi a különbség hangulat és hangnem között?

hangulat
 érzelmi állapottal függ össze
 szónak, kifejezésnek érzelmi hatást keltő 
tulajdonsága

hangnem
 a szöveg stílusával, kifejezésmódjával kapcsolatos
 a beszélő tárgyához való viszonya, értékelő 
gesztusa fejeződik ki benne

 a hangulat és hangnem (hangvétel) között mondhatni, kevés a különbség, de van
 pl. a Kosztolányi-szonett 1. részében találóbb, ha a hangulatot indulatosnak/háborgónak/ingerültnek 
nevezzük, a hangnemet gúnyos-szatirikus-ironikusként minősítjük
 a  tercinák hangulatában boldogságot, meghittséget érzékelünk, ebben közrejátszik az emelkedett, 
választékos hangnem is

 a klasszikus példa arra, hogy a kettő nem teljesen ugyanaz: mondhatjuk, hogy „Nem tűröm ezt a 
hangnemet!”, de  „Nem tűröm ezt a hangulatot!”
 vannak viszont kifejezések, amelyekkel a hangulatot és a hangnemet egyaránt minősíthetjük pl. elégikus, 
tragikus, tréfás, játékos, barátságos, idilli



Miben áll az írásjelek jelentésképző szerepe?

használatuk → központozásírásjelek 

 pont →     .
 három pont →     ...
 kérdőjel →     ?
 felkiáltójel    →    !
 vessző →     ,
 pontosvessző → ;
 kettőspont    → :
 kötőjel →    -
 nagykötőjel  →    –
 gondolatjel  →     –
 zárójel         →    ( )
 idézőjel → „”

• a szöveg értelmi tagolását, ritmusát érzékeltetik
• a beszélő szándékát: kijelentés/kérdés/felkiáltás/felszólítás 
• segítik a megértést
• stilisztikai szerepük lehet, stílusteremtő erejűek lehetnek

elhagyásuk → kétértelműség

„A királynét megölni nem kell félnetek jó lesz ha mindenki egyetért én nem ellenzem.”
(János esztergomi érsek híres kétértelmű mondata Gertrudis megölése kapcsán) 
A szöveg kétféle, egymással ellentétes értelme a vesszők alkalmazásával áll elő:
„A királynét megölni nem kell, félnetek jó lesz, ha mindenki egyetért, én nem, ellenzem.”
„A királynét megölni nem kell félnetek, jó lesz, ha mindenki egyetért, én nem ellenzem.”

rendhagyó használatuk → stilisztikai-jelentésbeli többlet

„Tejet adok, de hozzá szörnyű vért is, 
ölelni lágyan és birkózni kart 
és harcot is, hogy harcolj csakazértis, 
a rózsa mellett ott legyen a kard.”
„eget ne vívj, mély kútakat ne áss.”
(Kosztolányi: Lásd, kisfiam, ezt mind neked adom most)

felkiáltójel helyett pont:
 erősíti a jelentésbeli 
ellentétet
 kijelentő hatásúvá teszi a 
felszólítást → a tanácsadás 
meghittségét sugallja



Miben áll az írásjelek jelentésképző szerepe?

• a befejezetlenségnek, a gondolat megszakításának, töredezettségének, a 
kihagyásnak vagy az elhallgatásnak, illetve a töprengésnek, meditálásnak a jele 
• itt: az ébredő természet egységébe való felolvadást (Enyim a nap, enyém az 
élet...) sóhajtássá változtatja, befejezetlenséget, elhallgatást sugall; az esti 
bágyadtság pedig félelemmé fokozódik, a „miértek” talán hosszú sorát hallgatja 
el a három ponttal, a töprengést, meditálást is jelezve

• a vesszők szerepe általában az elkülönítés
• érzékeltetik a tagmondatok határát, a felsorolást, kiemelik a megszólítást

• szerepe általában: a figyelem felkeltése, érzelmi, gondolati előkészítés a 
következő szakaszra. Bevezethet idézetet, felsorolást, fontos gondolatot, 
magyarázatot vagy következtetést
• itt a kettőspont az idő megállításának vágyát készíti elő

• általában a vesszőnél határozottabb elkülönítést szolgálja
• többszörösen összetett mondatokban tagmondatok szorosabb/lazább összetartozását jelöli 
• itt: a tagmondatok lazább kapcsolatát, valamivel eltérőbb jelentését; a racionalizáló 
szándékot pedig akkor érzékelhetjük, ha a pontosvesszőket kötőszókkal helyettesítjük (mert, és)

• párbeszédben a megszólalás kezdetét, a beszélők váltását jelöli 
• folyamatos szövegben egy új gondolatot, logikai, hangulati váltást
•itt : a félelmet eloszló felkiáltás (boldog, aki öntudatában megtalálja 
nyugalmának forrását) után ki nem mondott hangulati-gondolati váltást 
jelölhet: boldog, aki megnyughat

Szeretem a reggelt,
Mikor a jegenyék sudarára 
Legelébb esik a 
Születő nap arany sugára 
S kiderűl a vidék,
Szine, illata, hangja föléled: 
Tova még, tova még! 
Enyim a nap, enyém az élet...

Ah, az est! 
Bágyad akkor elme, test;
Hazaszáll a megtört lélek;
Nő a lombárny... félek, félek.
Mit hozál ma, vándor szellem,
Hogy holnapra fölemeljen?...
Boldog, ha visszanéz a mára 
Öntudatod nyájas sugára! –
(Arany János: Reg és est)

vessző

kettőspont

a három pont 

pontosvessző

gondolatjel



Miben áll az írásjelek jelentésképző szerepe?

 gondolatjelpárral jelölhetők a közbevetések (pontosítás, értelmező jelző, magyarázat szerepben)
bár az idézet szokásos írásjele az idézőjel, regényekben, novellákban gondolatjelpár helyettesítheti:

gondolatjelpár

zárójel

 szintén páros írásjel, elsősorban a közbevetett vagy kevésbé fontos szövegrészt különíti el. A közlést 
pontosabbá tevő, magyarázó, pontosító, utaló jellegű betoldást foghat közre. Ebben a funkciójában 
felcserélhető a gondolatjelpárral
 de elkülöníthet hangulati, gondolati fordulatot is, lehet  ironikus, kritikai megjegyzés, reflexió, hivatkozás, 
narrátori kiszólás stb.

„A városka (amelyben Szindbád egykor katonáskodott) mintha mit sem változott volna.” (Krúdy)
„− Pénz! (Ez a szó mégiscsak áthatott a gyapotdugaszon a kalmár fülébe.) Jól van. Én adok neked meghatalmazást holnap 
reggel, hogy árvereztesd el az egészet egy csomóban.” (Jókai Mór: Az arany ember)

„Majd ablakokra bukkant, amelyeken már akkor is − sarkantyús legény korában − lezárt szemű zsalugáterek foglaltak 
helyet.” (Krúdy Gyula: A hídon)
„− Vajon él-e még Amália? − kérdezte Szindbád a sztambuli bazárban, és nemsokára útra kelt a piros tetők felé, ahol egy 
folyó szeli keresztül a várost, és a hídról álmodó erdőket látni.”



Miben áll az írásjelek jelentésképző szerepe?

• a „felügyelt” tanítás (supervised learning) 
• ugyanígy tovább is adhatják a gépnek (ami majd 
elveszi az ő munkájukat), 
• A megszerzett tudás átvitele egy másik területre 
(transfer learning vagy inductive transfer) 
• A daganatos betegségek diagnózisában használt 
okos gépet is szokták egyéb (nem orvosi) képeken 
tanítani. 
• a jutalmazással és büntetéssel való megerősítést 
(reinforcement learning) 
• Egyelőre (a technika mai szintje mellett) viszonylag 
kevés olyan foglalkozás van

A zárójelek szerepe a szövegben: 
pontosítás az angol szakkifejezések 
megadásával; ironikus megjegyzés; 
közbevetés, magyarázás, hivatkozás



Miben áll az írásjelek jelentésképző szerepe?
• a könyvek megtáltosodnak, és míg (csak a példa 
kedvéért) az első kétharmadban csupán 
húszoldalanként találtam említésre
• Lelkiismeretfurdalásunk támad. (Nekünk, 
olvasóknak.) (Önmagunkkal szemben.)
•Az élet rövid, jó, ha egyáltalán még egyszer el 
tudjuk olvasni az idő alatt, ami hátravan. (Valljuk 
be, kevés olyan remekmű van, amit évente újra 
kell olvasni.) [...]
• Elfáradunk a jelölgetésben (most nézzenek meg 
engem, tízezerszámra jelöltem eddig életemben: 
alig állok a lábamon)
• Ezért hát – és mert könyvbarátok vagyunk – (akik 
persze nem elégednek meg olcsó
megoldásokkal) hosszú gyötrődés után arra jutunk

A szövegbeli zárójelek szerepe:
• önironikus, kritikai, önreflektív
közbevetések, megjegyzések
• [...] − kihagyás





Az írásjelek szerepe a Szondi két apródja című Arany-balladában

Az ostrom utáni este Ali az 
apródok felől érdeklődik, 
majd elküldi szolgáját, 
hogy hozza le őket Szondi 
sírja mellől a török 
győzelmi ünnepre. A 
szolga különféle érvekkel 
próbálja meggyőzni őket, 
de az apródok 
hajthatatlanok, Szondi és 
az ostrom történetének 
elmondásával válaszolnak.  

Az apródok régóta
siratják Szondit, a 
közelmúltbeli 
ostromtörténet első 
részét nem halljuk, csak 
attól kezdve, amikor a 
szolga felér hozzájuk.

epikusság, drámaiság, líraiság

1-2. vsz.: elbeszélői szólam

3-4. vsz.: szereplői szólam
Ali és szolgája párbeszéde

5-19. vsz.: szereplői szólam
az apródok és a török szolga 

„párbeszéde”

epikus szál: két történet

jelen

közelmúlt

19. vsz.: az apródok szólama és 
elbeszélői szólam egyaránt lehet

„  ”

„    
”

„  ” ...
...



Hogyan ragadható meg irodalmi művekben az értékrend?
Néhány értékelméleti alapfogalom

 az értékekről való gondolkodás az eszmetörténet egyik legproblematikusabb ága
 az ember nem valamiféle űrbe születik bele, hanem olyan személyek, dolgok és viszonyok világába, amelyek 
értéket jelentenek számára. Erre utalnak értékítéletei, amelyekben bizonyos létezőket vagy kapcsolatokat jónak 
nevez, vagy értékminősítései, amikor pozitív vagy negatív értékekről beszél.
 az ember (és egy mű szereplője) jellemét meghatározza, hogy:

 milyen értékeket birtokol → milyen értékekkel jellemezhető
 milyen értékeket tart fontosnak → milyen az értékrendje

 az értékek/értékrendek ütközhetnek → értékkonflikus keletkezik
 az erkölcsi értékek sajátos helyet foglalnak el az értékek rendjében:

 az erkölcsi érték egyedül az emberre jellemző, és az embert emberségének teljességében érinti
 ha valakiről megállapítjuk, hogy jó hangja van, jó számítógépes szakember, ezek az állítások értékítéletek, 
de egészen más jellegűek, mint azok a kijelentések, amelyekben azt mondjuk, hogy becsületes vagy 
jellemtelen alak

 az ember  (a szereplő) értékei és értékrendje alapján viselkedik (magatartásformák), cselekszik, 
beszél, alakít ki kapcsolatokat, viszonyul a világhoz, közösségéhez, önmagához.



Hogyan ragadható meg irodalmi művekben az értékrend?
Néhány értékelméleti alapfogalom

ÉRTÉKTÍPUSOK PÉLDÁK
vitális értékek élet ↔ halál, egészség ↔ betegség, életösztön ↔ halálvágy, életerő ↔ gyengeség, bátorság ↔ gyávaság 
érzelmi értékek boldogság ↔ boldogtalanság, öröm ↔ bánat, derű ↔ szomorúság, barátság ↔ ellenségesség, 

szeretet ↔ gyűlölet, szerelem ↔ gyűlölet, bizalom ↔ bizalmatlanság, hit ↔ hitetlenség  
szellemi értékek okosság ↔ butaság, önismeret ↔ önismeret hiánya, megértés ↔ félreértés, mértékletesség ↔ 

mértéktelenség, humorérzék ↔ humorérzék hiánya, racionalitás ↔ irracionalitás, műveltség ↔ műveletlenség 
erkölcsi értékek becsület ↔ becstelenség, őszinteség ↔ hazugság, hűség ↔ hűtlenség, ártatlanság ↔ bűnösség, 

álnokság ↔ egyenesség, emberség ↔ embertelenség, önfeláldozás ↔ közömbösség
anyagi javakkal 
kapcsolatos 
értékek

gazdagság ↔ szegénység, vagyon ↔ nincstelenség, jólét↔ nyomor,  bőkezűség ↔ kapzsiság, adakozás ↔ 
haszonlesés, nyereségvágy, pénzéhség

közösségi/
társadalmi élettel 
kapcsolatos 
értékek

társas lét ↔ magányosság, normához igazodás ↔ különcség, szabadság ↔ rabság, feladatvállalás ↔ 
közömbösség, függetlenség ↔ függőség, helytállás ↔ behódolás, egyenrangúság ↔ hierarchikusság, haladás 
↔ maradiság, lázadás ↔ engedelmesség, kommunikáció ↔ kommunikációhiány,  előítéletmentesség ↔ 
előítéletesség; közösségszolgálat ↔ egyéni érdekkövetés; kulturális értékek, nemzeti értékek, anyanyelv, haza, 
szülőföld ↔ közömbösség, megtagadás/lemondás mindezekről

esztétikai értékek,
minőségek

szépség, fenségesség, magasztosság, idilli; ↔ rútság, alantasság, borzalmasság; 
komikum, humor, irónia, groteszk, abszurd; ↔ tragikum, elégikusság



Közösségi értékek a hierarchia csúcsán
23. Előbb elfogy éltem, oh, erős vitézek,
Hogysem kimondhassam kegyelmét Istennek,
Most sem hágy el nagy hatalmu keze tiktek,
Ti is ő szent nevéjért serénkedjetek. [...]

27. Harcolnunk peniglen nem akarmi okért
Kell, hanem keresztény szerelmes hazánkért,
Urunkért, feleségünkért, gyermekinkért,
Magunk tisztességéért és életünkért.
(5. ének, Zrínyi beszéde)

3. Mindenképpen próbál az Isten bennünket,
Valamint az ötvös tüzben arany müvet,
És mivelhogy látja az mi hüségünket,
Égben szép koronát nékünk készíttetett. [...]

5. Ne irtózzunk azért mi halálra menni,
Mely örök örömre grádicsot fog adni.
Ma, vitézek, éltünket el kell veszteni,
És ma minden próbánkat lepecsétölni.
(15. ének, Zrínyi beszéde)

„Ó, élet, mely hamar ez világból kitünsz!
Ó, rövid élet, tőlünk mely gyorsan röpülsz!
Mikor inkább kellenél, akkor te megszünsz,
És mint harmat nap előtt, egyszersmind eltünsz!”
(7. ének, Zrínyi beszéde Farkasics temetésekor)

keresztén
y hit

haza, 
király

család

tisztesség
hűség

élet

keresztény hit
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erkölcsi értékek

vitális értékek

A mártíromságot a hős értékrendje teszi lehetővé: a keresztény hit (ami itt nemcsak egyéni érzelmi 
érték, hanem közösségi, szorosan kapcsolódik a hazához, családhoz), áll az értékhierarchia csúcsán, 

legalul pedig a vitális érték, a saját élet. Nem azért, mert nem tartja értékesnek, sőt (lásd a temetési 
beszédet), de a magasabb eszmények jegyében hajlandó feláldozni.



Érzelmi értékek a hierarchia csúcsán
Engemet is beírtak a vendégek lajstromába. [...]  
ó, szegény, magánosságot kedvelő lyánka, 
mit csinálsz te ott a tolongó zivatarban! az én 
örömeim nem olyak, mint a tieitek! (XXXV.)

Mi ez? - mi a szerelem? [...] Öszveroskad ez a 
test a lélek édes erőszakja alatt... Ilyen 
szerelem, mint amely engem magamon kívül 
ragad a menny világos palotáiba, a 
boldogultak dicső karai között tarthat csak 
örökké. Itt alatt rövidnek kell neki lenni, mert az 
elegyítés és keserűség nélkül való öröm és 
tartós boldogság nem e világ örökségrésze.
(...) Nem ítélsz meg, ó, szeretettel teljes lélek, 
ezen szabadon festett szívem állapotjáért... Ó, 
oly emberi - oly édes - oly jó szeretni. - Jól 
aludj! (XLII.)

Az ember az embernek legfőbb ellensége... Nincs 
oly tiszta öröm, melyet keserűvé nem tesznek. Mint a 
pók az édes gyümölcsöt, megmásszák undok 
lábaikkal, és csúf mérgeikkel béköpik... [...] Ha két 
szerető szív egymáshoz közelít, és esméretségük 
melegebb társalkodássá általváltozik, ezer asszonyi 
ajakak hirdetik, bírálják és ócsárolják szívednek 
csendes indulásait... [...] irgalmatlanul bánnak 
veled a szeretetlenek!... (XLV.)

keresztény 
hit

szeretet, 
szerelem, 
barátság ↕
szeretet-
lenség

magányosság
↔ család, 
társas lét, 

társadalmi rang

élet, természet↔
életerő hiánya, 
halálvágy, halál 

elfogadása
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vitális értékek

Itt − szívem mellett, itt rágja egy féreg... Érzem, mint mardossa azt... A halált én magammal hordom! − Szárazak 
szemeim, mint a mező az aszály idején! Orcám sárga, mint az érett kalász. Érlelődöm én is a betakarításra.
Lehullott testem, mint a megszedett szőlőtő. Közel van a lemetszés ideje. Légyen meg a te akaratod... (LXI.)

„Nem oly alacsony ő, mint gondolja uram atyám!"
„No - s hadd halljuk hát? Hol fekszik a jószága? 
neme? hát hol a famíliája? Nem hallottam én se 
hírét, se nyomát... Nem oly alacsony? hát mi hát, 
micsoda tisztséget visel, [...]  Nekem nem maradsz 
egy szempillantásig is... Készülj!” (XLVIII.)



Erkölcsi értékek a hierarchia csúcsán

„A könyv hamar kihullott kezéből, és így gondolkozott:
− Vaníliás metélt: Vajon mi az a vaníliás metélt? Sohasem ettem ilyesmit, és nem is láttam egész életemben. Fogalmam 

sincs, hogy milyen. A vanília idegen, izgató illatát nagyon kedvelem, fölöttébb kellemetes lehet, ha az orrot csiklandja a 
szaga, és hízeleg az ínynek is. De vajon rajta van-e a gyengéden sárgálló tésztán a fekete, afrikai fűszer, avagy nélküle 
szolgálják fel a vendéglőben? Csak futóan láttam nevét, egy pillanatra, a túrósgombóc, gyümölcshabkosár és mogyorótorta 
között. Mintha álmodtam volna. Mégsem lehet elfelejteni.
Összeráncolta homlokát, szigorúan elhessegetve ezeket a bohó, hozzá méltatlan gondolatokat.

− Pacsirta jól főz, az kétségtelen. Legalább mindenki azt állítja. Természetes, hogy jól főz. Nem is jól, hanem 
csudálatosan. Szakácsművészetét nem győzik eléggé dicsérni. Régente, mikor társaságok jártak ide, valósággal 
ünnepelték. Cifra Géza is, a gazfickó, igen, ő is. Igaz, hogy az ételek készítésében egyéni. Sohasem használ paprikát, borsot, 
semmiféle fűszert, és a zsírt is vékonyan adja. Takarékoskodik, és helyesen teszi, mert kis vagyonkánk folyton fogy, a 
hozományához pedig nem lehet, nem szabad hozzányúlni. Nem is engedném. Én nem engedném. Aztán egészségtelen is a 
nehéz konyha, csak a franciás koszt, az való nekünk. [...]

− Bűn-e ez? Azt mondják, az ördög incselkedik a pusztában böjtölő remetével. Hát ha bűn, annál édesebb. Bánom is 
én. A bográcsgulyást nem lehet letagadni sem égről, sem földről. Az van a valóságban, van az asztalon, van Weisz és társa
előtt, van az étlapon, a göbölyrostélyos és ürügerinc között, mindjárt a szűzsült és párolt fartő szomszédságában. [...]
Ákos fölkelt a kerevetről, titkos bűntudattal, mint a gyermek, kit valami csínyen kapnak rajta, az ágyban. Nem mert feleségére 
tekinteni, szégyenkezett. (Kosztolányi Dezső: Pacsirta, V. fejezet)



sajátos 
erkölcsiség: ha 

lányuk 
boldogtalan, ők 
sem lehetnek 

boldogok

rútság – a vitalitás 
hiánya, 

„fűszernélküliség”↕
az élet élvezetének 

vágya

szeretet ↕
gyűlölet

a szeretet 
ambivalenciája

szégyentudat, 
rejtőzködő magány 

az előítéletektől való 
félelem miatt ↕
társaslét vágya

érzelmi értékek

közösségi értékek 

vitális értékek

erkölcsi értékek

ÉRTÉKKONFLIKTUSOK  a Vajkay családban

esztétikai értékek

keresztény értékek: 
vigaszkeresés a hitben,
a szenvedés elfogadása



Kiemelés a javítókulcsból:  
c. A költemény értékfelfogása 5 pont 
• Érvényes, szövegpéldákkal alátámasztott, kifejtett válasz 5 pont 
(pl. Isten szabadítóként, igazságottevő hatalomként érkezik az erő 
és öröm árnyaival; értékellentétek: pozitív értékek: erő, öröm, élet 
– negatív: az öröm-gyilkos, zsarnok; egyetemes pusztulás vár 
minden értékpusztítóra, dög metaforája lefokozó, lesújtó; a 
megszólaló hite, meggyőződése, értékítélete fogalmazódik meg 
isteni igazságként, földi igazságszolgáltatás szükségszerűségét 
hirdeti; nemcsak a jelen, az élő, hanem a múlt, a meghalt 
zsarnokokra is ítélet vár stb.), 
• érvényes, de csak részben kifejtett válasz 4 pont, 
• részben érvényes, kifejtett válasz 3 pont, 
• részben érvényes, részben kifejtett válasz 2 pont, 
• kísérlet a válaszadásra 1 pont. 



Kiemelés a javítókulcsból:
d. A vers értékrendje 5 pont 
• Érvényes, szövegpéldákkal alátámasztott, kifejtett válasz 5 pont 
(pl. Hierarchikus értékrend jelenik meg, két földrajzi szimbólumra 
épül a költemény: a Szajna folyó Párizsra, és a párizsi kultúrára 
utal, míg a Duna a magyar kultúrát, léthelyzetet fejezi ki. A két 
helyszín között hierarchikus viszony állapítható meg: a nyugati 
kultúra fejlettsége áll ellentétben a magyar kulturális 
elmaradottságával stb.) 
• érvényes, de csak részben kifejtett válasz 4 pont, 
• részben érvényes, kifejtett válasz 3 pont, 
• részben érvényes, részben kifejtett válasz 2 pont, 
• kísérlet a válaszadásra 1 pont 



Milyen értékrend körvonalazódik Ady A Szajna partján című versében?

A Szajna partján él a Másik,
Az is én vagyok, én vagyok,
Két életet él két alakban
Egy halott. 

A Duna partján
Démonok űznek csúfot velem,
A Szajna partján álmokba von be
Százféle, szűz szerelem. 

Rákacag Páris
S a boldog Másik visszakacag,
Itt röhejes mámorba kerget
Vijjogó, éji csapat. 

Ott szebb vagyok, nemesebb, hősebb,
Sejtelem-csók minden dalom,
Szent Cecilia hajol lelkemre
Álmatagon. 

A Duna partján
Céda lányhoz hajt durva öröm,
A bor ad álmot
S a poharamat összetöröm. 

Ott: ring lelkem muzsikás alkony
Szent zsivaján
S úgy csókolom meg az életet,
Mint orkideát a Léda haján.

A hangnemben a beszélő tárgyához való viszonya, értékelő gesztusa fejeződik ki. A Szajna-parti világról, énjéről szólva 
magasztos, szinte himnikus a hangnem: a szerelem motívumához a százféle és szűz jelző kapcsolódik, az álomhoz, zenéhez a 
szentség, a lírai énhez a szebb, nemesebb, hősebb vagyok pozitív értékítéletek. Ehhez illeszkedik az örömteli, boldog hangulat:
rákacag, boldog, visszakacag, ring lelkem, muzsikás alkony, megcsókolom az életet. 

A Duna-partról szólva ironikus, 
gúnyos a hangnem: a szerelem 
értékét veszti, mert céda lány adta  
durva öröm lesz, az álom is 
lefokozódik, mert röhejes mámort 
okozó borból születik, ami a lírai ént is 
durva gesztusra (összetöröm) készteti. 
A hangulat itt is illő a hangnemhez, 
mert kétségbeejtő, ijesztő: démonok 
csúfot űznek, vijjogó, éji csapat kerget, 
hajt a durvaság. 

Az ellentétes: magasztaló és lefokozó, ironikus hangnem a hangulattal együtt értékhierarchiát is sugall: az idegen világ kulturáltsága, 
kifinomultsága a modern alkotó művész otthonává válik (Sejtelem-csók minden dalom), fölébe kerül az életet csak éppen elviselő itthoni 
lefokozottságnak. De épp ezáltal sürget itthon is új kultúrát, műveltséget, fejlődést. És egy „maibb” értelmezés szerint?



Köszönöm a megtisztelő figyelmet.
Sok sikert az érettségi vizsgákon!

1. egy vers szerkezeti egységekre tagolása
2. kötött versforma (szonett, Balassi-strófa)
3. vershelyzet és beszédhelyzet különbsége
4. hangnem és hangulat különbsége
5. az írásjelek szerepe
6. az értékek/értékrend megragadása prózában/versben

Összegzésképpen, amiről 
elméleti és gyakorlati 
megközelítésben beszéltünk: 



Források 

• https://drive.google.com/drive/folders/12FVD1zz-FdnXinxCvMr1MnRHePCIi0we
• http://erettsegi.transindex.ro/wp-content/uploads/Lira_Antal-Orsolya.pdf
• http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=159
• https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_9/lecke_02_021
• https://www.szotar.net/mod/object/object.php?objazonosito=szabalyzat2015_240
• http://mek.oszk.hu/00700/00754/00754.htm#6
• https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-a-magyar-nyelv-ertelmezo-szotara-

1BE8B/h-2E554/hangnem-2F03E/
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