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Nagy jelentőséget tulajdonítanak mindenfajta egybeesésnek – Igaz.
Fontosnak tartják a statisztikai bizonyítékokat – Hamis.
Ha egy álmuk beteljesül, azt bizonyítéknak tartják arra, hogy egy titokzatos har-
mónia hatja át a világegyetemet. – Igaz.

 (Összesen: 40 pont)

II. Szövegalkotás

1. Érvelés 60 pont

Lehetséges válaszelemek

  Többféle megközelítés lehetséges, érvelhet a hallgató bármely oldal mellett vagy el-
len, illetve választhatja a középutat is, pl. szükség van memoriterekre, de megszorítá-
sokkal. A dolgozat értékelését nem befolyásolhatja az, hogy a vizsgázó szükségesnek 
tartja-e a memoritereket vagy feleslegesnek. 

  A feladat jellege adja, hogy az általa tanult memoriterekből a hallgató szabadon vá-
logathat.

Érvek a memoriterek szükségessége mellett

  Az egyéni és közösségi nyelvépítés fontos eszköze – „én elkezdem, te folytatni tudod” 
élménye, örömforrás.

  Személyiségformáló, nevelő hatása van.
  Magunk is a magyar és az egyetemes kultúra őrzőivé válhatunk.
  Erősíti a nemzettudatot, a hazaszeretet érzését.
  Az emberi értékek elsajátításának és megőrzésének egyik eszköze => a memoriter 

hiánya értékvesztéshez vezet. 
  Kulturális örökségünk folyamatosan gyarapodni tudó része.
  A hasonló műveltség különböző korosztályokat is összeköt.
  Magvas gondolatok mellett művészi élményt is nyújtanak.
  Évezredes hagyománya van.
  Birtoklástudat, a megszerzett tudás birtoklásának öröme.
  Segíti a mű/téma/szakma stb. jobb megértését, az adott művel/témával/szakmával 

való intenzív foglalkozáshoz elengedhetetlen.
  Gyarapítja a szókincset, fejleszti a kifejezési kultúrát.
  Közvetve is igényességre, a szavak megválogatására ösztönöz, megmutatja, hogy a  

nyelv kimeríthetetlen kincsestár.
  Az érvelésnek is remek eszköze.
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  A hatáskeltés eszköze alkalmi beszédekben.
  Javítja a helyesírást.
 Szakszövegekben precizitásra nevel.
  Összeszedetté tesz.
  Műveltnek tartják a kívülállók azt, aki könnyedén felidézi az éppen odaillő könyvnél-

külit (a szellemi elit tagjai közül sokan számtalan művet tudtak/tudnak kívülről).
  Fontos elsajátítani a jó memoritertanulási módszereket, így nem jelent túl nagy meg-

erőltetést.
  Könnyebb, ha van közünk a választott idézethez, illetve ha a tanár elég hiteles, és 

elhisszük neki, hogy ez fontos lehet szellemünk, lelkünk fejlődésében (hasonlatos a 
diófához, mely sok év múlva hozza első termését, mégis ültetünk).

 Hasznos a memoriter, ha nem célnak, hanem eszköznek tekintjük.
  A nyelvtanulásban elengedhetetlen.
  Agytorna – a memoriter elsajátítása az egyik alapvető mentális képességünk, melynek 

fejlesztése pozitívan hat az emlékezet magasabb formáinak fejlődésére is.
  Nehéz élethelyzetben segítség, a más is átélte érzés, gondolat, pl. a szerelem érzésé-

nek megfogalmazásában (szerelmes levelek megírásában is nagy segítség).
  Egyes élethelyzetekben rituálékként működnek.
  A minket ért külső hatást – utca nyelve, egyes televízió-, rádióműsorok nyelvi igény-

telensége – ellensúlyozni tudja.
  Hasznos lehet különböző vetélkedőkben, még pénzt is nyerhetünk az effajta tudás 

segítségével.
  Stb.

Érvek a memoriterek szükségessége ellen

  Unalmas, fárasztó és időigényes.
 Mechanikus és öncélú tudást jelent.
  A magolás nem gondolkodás, inkább gondolkodni tanítsanak meg.
  A diákok tanításában fontosabb az érdeklődés fenntartása, a nyitottság megtartása, 

mint a szabályok, memoriterek elsajátításának megkövetelése.
  A verseken kívül minden más esetben felesleges a memoriter, mert a gondolkodás-

formálás egyik legfontosabb eszközét, a lényegkiemelés képességének elsajátítását 
nehezíti.

  Az előző évszázadok szépirodalmi alkotásainak nyelve nehezen érthető, elavultnak 
érződik, a fiatalok modern nyelvhasználatától távol áll.

  Az iskolai memoriterek nem újulnak meg.
  Fárasztóak is lehetnek azok az emberek, akik úton-útfélen idézetekkel traktálják kör-

nyezetüket.
  Didaktikai eszközként ma már elavultnak számít a memoriter tanulása.
  Az írás feltalálása óta felesleges „mindent” fejben tartani, könyvből kikereshető, 

netről pillanatok alatt letölthető egy megfelelő idézet.

Saját tapasztalat megfogalmazása.
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2. Egy mû értelmezése 60 pont

Lehetséges válaszelemek

I. Bevezetés
1. Assisi Szent Ferenc (1182-1226)

  Elhagyja a gazdag apai házat.
  Szegénységet fogad.
  A ferences rend megalapítója.

vagy
2. A mű keletkezéséről

  1224 októberében írhatta,
  Szentföldről való hazatérése után. 
  Eredetileg a 148. zsoltár parafrázisa (fordítás).
 De új tartalmakkal rendelkezik. 
  Az ókori himnuszköltészet továbbélése.

II. Tárgyalás
1. A himnusz műfajáról

  Az ódai műfajcsoport tagja.
  Tárgya és alkalma valamely istenség, esetleg elvont eszme, természeti erő vagy 

isteni tulajdonságokkal felruházott ember dicsérete.
  Az egyik legősibb lírai műfaj, a mitikus világképű kultúrákban mindenhol meg-

található.
  Szapphó (Kr. e. 7-6. sz.) Aphroditéhoz című műve a klasszikus példa a műfaj 

szerkezeti felépítésére.
   megszólítás
   a könyörgés tárgyának megnevezése
   érvelő rész az istenség tetteit, tulajdonságait sorolja fel
   zárás megismétli a könyörgést

  A kereszténység elterjedésével újból felvirágzott a himnuszköltészet.
2. A Naphimnusz újszerűsége

  Új tartalmakkal telíti a himnuszköltészet biblikus és középkori hagyományait.
  A korra jellemző miszticizmussal szemben a Naphimnusz beszélője mindvégig 

kapcsolatban marad a látható világgal.
  Felsorolja a teremtés elemeit, s közben a természetben gyönyörködve magasztal-

ja Istent.
  A halált az élet részeként ábrázolja, ez ellentétes a középkori halálfelfogással, 

amely elriasztotta, félelemmel töltötte el a kor emberét.
  A mártírakták, a túlvilági látomások, a haláltáncok előszeretettel ecsetelték a testi 

halál szörnyűségeit.

 

 

kiserettsegi_magyar_05.indd   114kiserettsegi_magyar_05.indd   114 2010. 09. 29.   14:41:292010. 09. 29.   14:41:29



1. feladatsor

115

Megoldások

  A természet szépségeinek felfedezése és kiemelése a földi boldogság megvalósu-
lását sugallja, az a világ, ami ennyire gyönyörű, nem lehet „siralomvölgy”.

  Stílusa a reneszánsz felé mutat.
3. Kifejezőeszközök

  Fénymetaforák: fényesség, világosság – az ember megvilágosodására is utalhat. 
  Szeretettel idézi a fényt és hordozóit: a Nap, a Hold, a csillagok és a Tűz isteni 

világosságot gyújtanak a sötétségben.
  Vízmetaforák: „hasznos, alázatos és tiszta is.” az élet elengedhetetlen feltétele; a 

lélek szomját oltó hitet is jelképezheti; keresztvíz - új élet születése. 
  Testvériesség és családiasság metaforái: bátyánk, a Nap; nénénk, a Hold; bátyánk, 

a Szél; öcsénk, a Tűz; Isten és a világ, természet és ember harmóniáját, egységét 
jelölik.

  Gondolatritmus: „Dícsérjen téged”.
  Fokozás-halmozás: „ékes, szépséges ő, tündökletes”.
  Ellentét: „jaj annak/Boldogok, kik”.
  Archaikus, biblikus beszédmód hagyományai. 

III. Befejezés
1. Utóélete

  Legendák születtek róla, képzőművészeti és filmművészeti téma
  Pl: Giotto, Raffaello, Donatello, El Greco
  Zeffirelli: Napfivér, holdnővér

3. Összehasonlító elemzés 60 pont

Lehetséges válaszelemek

I. Bevezetés
1. Petőfi Sándor
vagy 
2. Alföld

  Petőfi szülőföldje, gyermekkorának helyszíne az Alföld.
  Érzelmeivel ehhez a tájhoz kötődik, így tájversei valóságos, földrajzilag is körül-

határolható tájat ábrázolnak.
vagy
3. Témaválasztás

  Témajelölő és helyszínjelölő cím. 
  Tájleíró költemény, szülőföldről szóló vers, személyes kötődés.
  Információban gazdag, hiteles és pontos tájleírás annak ellenére, hogy nem a 

helyszínen, hanem Pesten keletkezett; emlékképeit idézte fel a költő.
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  A táj tökéletes, részletekbe menő ismerete szükséges az ilyen pontos ábrázolás-
hoz.

II. Tárgyalás
1. Az új tájeszmény

  Közös vonások 
    Petőfi szakít a romantika tájábrázolásával, a romantika kedvelt elképzelt tája 

a zord, ember által ritkán látogatott, meredélyekkel, rohanó hegyi patakokkal 
szabdalt, sziklákkal teli vad hegyvidék.

   Elsőként ő fedezi fel a líra számára „az alföld tengersík” vidékét.
   Korábban az alföldi tájat nem tartották méltónak arra, hogy lírai téma legyen, 

igénytelennek, hétköznapinak gondolták.
   Az alföld legjellegzetesebb sajátosságának a végtelenséget, a korlátlanságot 

tartja.
   A táj mellett a költő tájhoz kötődő érzelmeiről és gondolatairól is képet ka-

punk.
  Eltérések

 Az alföld 
   1844 júliusában keletkezett, nyári tájat ábrázol. 
   Lendületes, érzelmileg telített verskezdet („Mit nekem…”).
   A vers hangulatát érzelemgazdagság, szeretetteli vonzódás jellemzi.
   A tájról festett kép jelképesen a szülőföld, a haza iránti szeretetét fejezi ki. 

A távolság és ez a szeretet is szerepet játszhatott abban, hogy a megjelenő táj 
idillszerű ábrázolást kap. 

   Az otthonosság, a semmilyen korlátot nem tűrő szabadság és a nemzeti iden-
titás jelképévé avatja a pusztát (Mindez Ady Endre költészetében nyer majd 
új tartalmat.)

 A puszta, télen
   1848 januárjában írta, téli tájat mutat be. 
   A puszta, télen felütése közvetlen hangú szójáték, már itt a hiányra utal („Hej, 

mostan puszta ám igazán a puszta!”).
   A tél a teljes hiány világa, a körforgásszerű lét legmélyebb pontjának mutat-

kozik. 
   A vers hangulatára a kedélyes indítás után rideg, érzelem nélküli, komor –for-

radalminak is értelmezett – hangulatú képek a jellemzőek. 
2. Szerkesztési technika, perspektívakezelés

  Közös vonások 
    A költői leírás a perspektíva kezelésének, a szűkítésnek-tágításnak mester-

műve.
    A filmek kameramozgásához hasonlatos Petőfi tájábrázoló módszere.

  Eltérések
 Az alföld 
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    1-2. versszak: a romantika kedvelte hegyvidék és az alföld ellentétes képei-
nek összehasonlítása, illetve a költő érzelmeinek a feltárása, vallomás a fenn 
és a lenn ellentéte mellett a bezártság és a szabadság ellentéte is feszül.

    3-5. versszak: a költő a magasba repül, mintha madár lenne, a végtelen tájat 
látjuk fentről. Nemcsak ő szereti ezt a tájat, de ez a szeretet kölcsönös „moso-
lyogva néz rám…”. Majd szűkülő perspektívával egyre konkrétabb képeket 
látunk.

    6-7. versszak: lejjebb ereszkedik, a tanyák melletti búzatáblát és a vadludakat 
látjuk.

    8. versszak: már a földön jár, és most a távolba tekint: egy csárdát látunk, ahol 
a tekintet megpihenhet.

    9-10. versszak: a csárdára és környékére fókuszál, közelről tekint a földre, a 
nyárfaerdőt, a királydinnyés homokos vidék növényeit, állatait festi le.

    11. versszak: tekintete ismét távolodik – ezúttal a horizont felé: messze, ho-
mályból, ködoszlop, halvány… A látókör kitágul – a végtelen illúzióját kelti.

    12. versszak: az alföld megszólításával indul a versszak, és ezzel zárul a vers, 
a költő megvallja érzéseit szeretett szülőföldjének, szeretné, ha itt élhetne, és 
itt is temetnék el. A hazaszeretet különlegesen meghitt kinyilvánítása hangzik 
el itt. Vallomás a szülőföld szépségéről és szeretetéről. A vers zárlata a Szó-
zattal rokon gondolat: „Itt élned, halnod kell.”.

    Petőfi ebben a versében is bizonyítja, hogy a költői festésnek, a perspektíva 
kezelésének, a szűkítésnek, tágításnak mestere.

 A puszta, télen
    Arányos szerkezet, 3×3 versszakból áll.
    1-3. versszak: a kint világa.
    4-6. versszak: a bent világa (belső világ és környezete = helyszínek, ahol az 

ember él - télen üres, csöndes, majd megjelenik az ember, de mozdulatai las-
súak, nem tevékeny, inkább csak tengődik).

    7-9. versszak: a kint világa (képzelet).
    A 3. versszak kezdő sora egy nagytotálban mutatott képet idéz fel bennünk, 

amelyen egyelőre nincsenek figyelemre mél tó részletek.
    4-6. versszak: az eleve leszűkült, alacsony perspektívát bontja fel alkotóelemeire;

az emberi és állati világ színhelyeit veszi sorra, itt meg is áll a képmozgás.
    Valóságos nagyságban és időben láthat juk talán az egész téli puszta egyetlen 

pontosan megfigyelhető, em beri tevékenységét, a béres ráérős pipára gyújtá-
sát.

    Hét cselekvésből álló mozdulatsort látunk – leveszi, teszi, megvágja, húz ki, 
rátölt, szipákol, oda-odanéz –, amit a lomhán szóval még komótosabbá tesz.

    A kép újra távolodik, és ezzel visszakerülünk a konkrétumból az általánosság 
szférájába is.

    Nem egyetlen csárdát látunk, hanem ál talában kapunk hírt a hallgató csárdák-
ról, amelyek csaplárral és csaplárnéval szintén téli álmukat alusszák.
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    7. versszak: vihar képe.
    8-9. versszak: a lezárásban a horizont felé nyílik a kép, az alkonyat köde azt a 

kevés életet is eltakarja, amit eddig láttunk. Csak ködösen látszik a biztonsá-
gos éji szállást kereső betyár alakja.

3. Költői kifejezőeszközök
  Közös vonások 

    Tájversei romantikus ihletésűek, jellemzőjük az erős érzelmi töltés, ugyanak-
kor már a realizmus felé mutat a táj hiteles, részletekig pontos ábrázolása.

    A leíró és az elbeszélő részletek váltakoznak a lírai benyomásokkal, érzel-
mekkel.

    A puszta sík vidéket a haza, a hazaszeretet és a szabadság jelképévé emeli.
    A gazdag költői eszköztárból megszemélyesítéseket, metaforákat mind a két 

versben alkalmaz Petőfi.
    Gyakori az antropomorfizáció (a természet jelenségeinek és képzeletbeli lé-

nyeknek emberi alakkal és tulajdonságokkal való felruházása).
    A táj jellegzetes motívumai közül a csárda és a betyár mind a két versben 

megjelenik.
    Más tartalommal és áttételesen, de mind a két vers a halál gondolatával vég-

ződik.
  Eltérések

 Az alföld 
    Költői eszközökben gazdag, pl.: metaforák, megszemélyesítések, ismétlés, 

alliteráció.
    A sasmetafora a romantika egyik legismertebb motívuma: a fenségest, a vég-

telen magasságot, az élet kicsinyességétől való merész elszakadás s a szabad-
ság képzetét egyszerre hordozza.

    A jelzők segítenek az érzelmek átadásában: tengersík vidék, rónák végtelenjét, 
a Dunától a Tiszáig nyúló róna, délibábos ég, száz kövér gulya, hosszú gémű 
kút, széles vályú kettős ága, nyargaló futás, a csikósok kurjantása, pattogása 
hangos ostoroknak…

    A költemény csupa hang, csupa mozgás.
    Fontos az igék szerepe: 
     Az egyes szám első személyű igék és az utolsó szakasz igés állítmányai 

a szemlélődő lírai alanyra utalnak, pl.: csodállak, nem szeretlek, vagyok, 
látom, felröpülök stb.

     A növények, állatok létezéseit – történéseit – cselekvéseit érzékeltető 
igék, pl.: néz, kolompol, dobognak, hallik, ringatózik, koszorúzza, idejár-
nak, kelnek, meglebben stb.  

    A rímképlet az élőbeszéd-imitációt erősíti, mert a négysoros strófákban min-
dig csak az utolsó sor végén derül ki, hogy van rímválasz a második sor rím-
hívó szavára, pl. tája, járja; világom, látom; közelébe, képe.
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 A puszta, télen
     A puszta szó főnévi és melléknévi kettős jelentésével játszik.
    Váltakoznak a költői eszközökben – pl.: metafora, megszemélyesítés, hason-

lat, alliteráció – gazdag, és a csak tényközlésre, kijelentésre épülő leírások.
    Negatív festéssel érzékelteti a téli puszta dermedt némaságát (Berzsenyi is ezt 

az eszközt alkalmazta A közelítő tél c. versében.). 
    Hiányaiban mutatja be a telet, mindezzel felidézi a nyári alföldet, Az alföld c. 

versben ábrázoltakat, illetve azoknak hiányát.
    A 7. versszakban hatalmas, romantikus vonásokban gazdag vihart látunk.
    A három irányból egymásnak feszülő szelek, a viharok dinamikáját az igék, 

igenevek halmozása adja: uralkodnak, kavarog, nyargal, szikrázó, birkózni. 
    A lezárásban a nap egy sajátságos – sokféleképpen értelmezett – hasonlattal, 

kiűzött királyként hanyatlik a látóhatáron.
    Komor és egyben titokzatos képekkel zárul a vers.
    Egyes értelmezések szerint az utolsó versszakban Petőfi politikai nézeteit is 

megfogalmazta, természetábrázolásában is republikánus volt (Petőfi más köl-
teményeire is jellemző, hogy a Nap képe összekapcsolódik a vér, az áldozat 
motívumával).

III. Befejezés
1. Összegzés
vagy 
2. Kitekintés

  A tájversek továbbélése és átlényegülése. 
  Például: Ady Endre, József Attila költészete.
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