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MŰÉRTELMEZŐ SZÖVEGALKOTÁS: 
ÖSSZEHASONLÍTÓ ÉRTELMEZÉS  
Értelmezze József Attila és Radnóti Miklós 
költeményét! Fejtse ki, mi a szerepe a „fentről 
letekintő” nézőpontnak az alkotások 
szerkezetében! Térjen ki a vershelyzetek 
elemzésére, és tárja föl a „hazaszeretet” 
fogalmának a szövegekben megnyilvánuló 
jelentéstartalmát! Megoldása 400-800 szó 
terjedelmű legyen!  

ELÉGIA 

Mint ólmos ég alatt lecsapódva, telten, 
füst száll a szomorú táj felett, 
úgy leng a lelkem, 
alacsonyan. 
Leng, nem suhan. 

Te kemény lélek, te lágy képzelet! 
A valóság nehéz nyomait követve 
önnönmagadra, eredetedre 
tekints alá itt! 
Itt, hol a máskor oly híg ég alatt 
szikárló tűzfalak 
magányán a nyomor egykedvű csendje 
fenyegetően és esengve 
föloldja lassan a tömény 
bánatot a tűnődők szivén 
s elkeveri 
milliókéval. 

Az egész emberi 
világ itt készül. Itt minden csupa rom. 
Ernyőt nyit a kemény kutyatej 
az elhagyott gyárudvaron. 
Töredezett, apró ablakok 
fakó lépcsein szállnak a napok 
alá, a nyirkos homályba. 
Felelj - 
innen vagy? 
Innen-e, hogy el soha nem hagy 
a komor vágyakozás, 
hogy olyan légy, mint a többi nyomorult, 
kikbe e nagy kor beleszorult 
s arcukon eltorzul minden vonás? 

Itt pihensz, itt, hol e falánk 
erkölcsi rendet a sánta palánk 
rikácsolva 
őrzi, óvja. 
Magadra ismersz? Itt a lelkek 
egy megszerkesztett, szép, szilárd jövőt 
oly üresen várnak, mint ahogy a telkek 
köröskörül mélán és komorlón 
álmodoznak gyors zsibongást szövő 

 

 

magas házakról. Kínlódó gyepüket 
sárba száradt üvegcserepek 
nézik fénytelen, merev szemmel. 
A buckákról néha gyüszünyi homok 
pereg alá... s olykor átcikkan, donog, 
egy-egy kék, zöld, vagy fekete légy, 
melyet az emberi hulladék, 
meg a rongy, 
rakottabb tájakról idevont. 
A maga módján itt is megterít 
a kamatra gyötört, 
áldott anyaföld. 
Egy vaslábasban sárga fű virít. 

 
Tudod-e, 
milyen öntudat kopár öröme 
húz-vonz, hogy e táj nem enged és 
miféle gazdag szenvedés 
taszít ide? 
Anyjához tér így az a gyermek, 
kit idegenben löknek, vernek. 
Igazán 
csak itt mosolyoghatsz, itt sírhatsz. 
Magaddal is csak itt bírhatsz, 
óh lélek! Ez a hazám. 

1933 tavasza 

Emeljük ki aláhúzással a versben az 
ideológiailag „terhelt”, effajta értelmezést 
igénylő (?) részeket!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Az Elégiára vonatkozó részletek a javítókulcs 
megoldásaiból: 
– a hazaszeretet megvallása József Attila e 

művében paradox, oxymoronos (kopár öröm, 
gazdag szenvedés), ambivalens állítások (szép, 
szilárd jövő – hiába; gyötört áldott anyaföld) 
sora után  

közös a két alkotásban:  
– a hazaszeretet minden tragikus élmény 

ellenére – sivárság, pusztulás (kopár, 
szomorú); fenyegetettség, háború, pusztítás 
(lángoltól ölelt) – vállalt, vallott determináló 
kötelék; alapja mindkettőjüknél a származás 
eltéphetetlen kötöttsége (eredeted, anyjához 
tér így az a gyermek; illetve: gyermekkorom 
világa, fatörzsből gyönge ága) 

– műfaji cím elégikus költői magatartást sugall: 
„külvárosi tájat írok le. Sivár érzés 
kifejezésére jól jön, hogy van ilyen külvárosi 
részlet, amelybe beleönthetem ezt az érzést” 
(József Attila a műről)* 

 
Példák az értelmezésekre:  
Elégia 
-felütés/expozíció: megszólító-megszólított 
szétválik, a lélek tárgyiasul, sajátos  
önmegszólítású a mű (kérdező én-megkérdezett 
lélek);  
- a váz: a lírai én saját lelkéhez intézett 
felszólításai, kérdései a szemlélt tájjal való 
azonosság felismerésére, elfogadására ösztönzik a 
megszólított alanyt; 
 - az alátekintés: az önmagára ráismerés a 
gondolatmenet előrehaladásával ténylegesen 
bekövetkezik, a lélek tárgyiasul, a tárgyi világ 
lélekkel telítődik (két ellentétes irányú folyamat); 
 - a tér költői újraalkotása (hely és irány közvetlen 
megjelölésére szolgáló határozószók, névutók, 
igekötők, rámutatások hálója) időbeli 
vonatkozásokkal (szállnak a napok alá);  
- ellentétezés (bőség-ínség, idegen-otthonos, 
bánat-öröm, rút-szép fogalompárok 
megfeleltetései); a város pereme: kopás, mállás, 
pusztulás – mozdulatlan állapot és pusztuló 
folyamat; verskompozíció: lélek és táj 
sokszorosan áthatják egymást anélkül, hogy a táj 
maradéktalanul lelki tájjá szubjektivizálódna, 
vagy hogy a lélek felismerhetetlenül beleolvadna a 
külvilágba  
 
 
 
 

Kommentáljuk az érettségi feladatot és a 
megoldókulcs megoldását! Mi helytálló, mi visz 
félre? Mi hiányzik? 


