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A megértve elrendező önteremtés kérdéskörei József Attila A hetedik című 
költeményében 

 

E tanulmány megírásához a kiindulási alapot Heidegger fundamentálontológiájának 

filozófiai kerete teremtette meg a Lét és idő című művében. Ehhez járult hozzá a Hölderlinről 

írt tanulmánya: „…költőien lakozik az ember…” , melynek alapkoncepcióját mi is követjük e 

József Attila-vers olvasata folyamán. 

Munkánk elsődleges célja, hogy kifejtse, József Attila A hetedik című költeményének 

elsősorban filozófiai értelmezése mentén, hogy melyek a létezésbe kerüléssel – vagyis a 

megszüléssel, a megszületéssel –  azok az egzisztenciális-ontológiai, illetve hermenutikai 

problémák, melyet az én így vagy úgy megtestesít, majd a létével megvalósít. Ennek a 

keresése azért is indokolt, mert a vers címe már eleve feltételezi ennek meglétet.  E kérdés 

problémáját a József Attila-vers egészen az értelmezhetőség meghatározó és megkerülhetetlen 

érvényével mutatja be. Másrészt viszont azt a kérdést szögezi az olvasóval szembe, hogy az 

erről körvonalazott átfogó kép megalkotása hogyan konstatálható az ittlét-létmeghatározó 

szerepének feltárása közben. Azaz a létbevetettség mentén miféle önmaga-konstrukció 

körvonalazódik? Mik ennek a keretei? Hogyan is teremti meg az én a világból s önmagából 

Önmagát? Miféle alapok kínálkoznak ahhoz, hogy eljusson „A hetedik te magad légy!” 

kimondásának konstitutív imperativisztikus, de nem feltétlenül kategorikus premisszájához.  

 

A hetedik 

E világon ha ütsz tanyát, 

hétszer szüljön meg az anyád! 

Egyszer szüljön égő házban, 

egyszer jeges áradásban, 

egyszer bolondok házában, 

egyszer hajló, szép búzában,  

egyszer kongó kolostorban,  

egyszer disznók közt az ólban. 

Fölsír a hat, de mire mégy? 

A hetedik te magad légy! 

 

Ellenség ha elődbe áll,  

hét legyen, ki előtalál. 



2 

 

Egy, ki kezdi szabad napját, 

egy, ki végzi szolgálatját, 

egy, ki népet ingyen oktat, 

egy, kit úszni vízbe dobtak, 

egy, ki magva erdőségnek, 

egy, kit őse bőgve védett, 

csellel, gánccsal mind nem elég, -  

a hetedik te magad légy! 

 

Szerető után ha járnál, 

hét legyen, ki lány után jár. 

Egy, ki szívet ad szaváért, 

egy, ki megfizet magáért, 

egy ki a merengőt adja, 

egy, ki a szoknyát kutatja, 

egy, ki tudja, hol a kapocs, 

egy, ki kendőcskére tapos, -  

dongják körül, mint húst a légy! 

A hetedik te magad légy. 

 

Ha költenél s van rá költség, 

azt a verset heten költsék. 

Egy, ki márványból rak falut, 

egy, ki mikor szülték, aludt, 

egy, ki eget mér és bólint, 

egy, kit a szó nevén szólít, 

egy, ki lelkét üti nyélbe, 

egy, ki patkányt boncol élve. 

Kettő vitéz és tudós négy, -  

A hetedik te magad légy. 

 

S ha mindez volt, ahogy írva, 

hét emberként szállj a sírba. 

Egy, kit teljes kebel ringat, 
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egy, ki kemény mell után kap, 

egy, ki elvet üres edényt, 

egy, ki győzni segít szegényt, 

egy, ki dolgozik bomolva, 

egy, aki csak néz a Holdra, 

Világ sírköve alatt mégy! 

A hetedik te magad légy.  

 

A vers értelmezése folyamán érdemes nyomon követni azt a kimondottan költői, 

illetve egzisztenciális önintegratív folyamatot, ahogyan az én megteremti és felismeri 

önmagát, saját énjének „kultivációja” közben. Már az elején le kell szögeznünk, hogy itt nem 

irodalomtörténeti s nem is verselméleti elemzésről van szó, hanem arról, amit a recepció e 

vers kapcsán kiaknázatlanul hagyott, vagy csak alig érintett. Meglátásunk szerint ez éppen az, 

hogy hogyan is, mi módon gondolja és „mutatja” MEG/FEL a költő egyfelől a saját maga 

számára, másfelől pedig gondoltatja mivelünk újra A hetedik azokat az utakat, amelyek abban 

segítnek, - vagy éppen nehezítenek –, hogy az én eltaláljon, megérkezzen önmagához, úgy, 

hogy közben a látszólagos kijelentések mellett, annak kérdése lappang, hogy neki 

tulajdonképpen nem is meghatároznia, hanem a Hölderlin-i értelemben „tanúsítania kell”, 

hogy ki/mi is Ő? És egyáltalán miért szükséges, hogy tanusítsa, hogy Ő maga „a hetedik”.  

Ez a koncepció azért sem válhatott reflexió tárgyává az eddigi József Attila-

kutatásban, mert az többnyire az „antropológiai jelentésképzést” részesítette előnyben; s így a 

referencialitást mint alapelvet nem tudta vagy nem is akarta megszüntetni. Valójában azt 

próbáljuk a kérdezve keresés mentén körbejárni, hogy ha az én már egzisztálván nem 

kerülheti meg a belevetettséget, akkor miféle lennitudásként határozódik meg, egyáltalán 

hogyan is hozza magát jelenvalóságra? Hogyan épül ez a folyamatosan belülről fakadó világ-

késztetés az én, a lehetséges Önmaga ontológikus természetéhez? Egyáltalán eljuthat-e az én, 

önnön énjének világon-belüli és ugyanakkor világszerű kultiválása közben, valamiféle 

kumulatív fejlődést megkoronázó és faktikus teljességhez? 

Éppen ezért a továbbiakban a nyelv produktumaként megkonstruált énnek a 

konstitutív jellegét vizsgáljuk, illetve explicitté tesszük, azaz dialógusba állítjuk Hölderlin 

azon elgondolásával is, hogy „A költészet: létrehozás, alapítás a szóval és a szóban. (...) A 

költészet a lét szószerű alapítása.”1 

                                                           
1 Heidegger, Martin: Hölderlin és a költészet lényege, In.: Az egzisztencializmus, szerk. Köpeczi Béla, Bp. 1965. 
197-198. 
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Nem utolsó sorban fel kell tennünk azt a kérdést is, hogy lehetséges interpretációs 

stratégiának tekinthető-e a hetes szám szimbolikus jelentés-oszcillációja? Hiszen a vers 

folyamán a hét sohasem testesül meg, sohasem inkarnálódik, csak a hatok. A hetes szám 

jelentését azért sem lehet egy mitológiai, kultúrtörténeti tradícióra visszavezetni (mint 

ahogyan azt számos értelmező teszi), mert immanens volta kifejezője valamiféle 

megnevezhetetlen létértelemnek, olyan létértelemnek, mely temporális, nem kötött, hanem 

folyamatosan születő új és új kérdések körbehordozására, végiggondolására szólít fel! Ezért 

jelentését nem lehet egy interpretáció előtti sémának megfeleltetni, mert az mindig a 

beszélgetésben létrejövő önmegértés hermeneutikai mintájára keletkező igazság, melynek 

mindig a megértettben kell mozognia és abból kell továbbnövekedésére táplálkoznia. A 

hetedik tehát az ars poeticáknak azt a természetét mutatja meg, ahogyan ezek József Attilánál 

ars egzisztenciává válnak. 

Meglátásunk szerint a vers a lét(be)re hozás folyamataként olvasható, hiszen a 

feltételes kötőszó („ha” ) jelentése a vers első sorában már eleve az én létbe való 

„belekényszerülését”, „belevetettségét” kíséri nyomon. A létkényszerbe történő 

önmegvalósítás („E világon ha ütsz tanyát”) a hogyan, milyen legyek „ha már” vagyok; 

illetve a lét kínálta feltételek kapcsán a vers rákérdez arra, hogy e létkényszer mennyiben 

képzelhetők el az én létfeltételeként is. Azért is tartjuk elkerülhetetlennek ezt a kérdést, mert a 

kezdősor szerint azt konstatáljuk, hogy az én-nel csak megtörténik a születés, s ebből az 

öntudatlan állapotból kell felépítse személyes léttörténetét; történést kell „leheljen” ha a lét 

hajlékában kívánja magát – ráadásul költőként – megvalósítani. Heideggerel szólva: „Mint e 

lét létezője ki van szolgáltatva tulajdon létének. A lét az, ami e létező számára mindenkor a 

tét.”2 Azaz  a benne-lét folyamán meg kell mutatnia magának a benneségnek az ontológiai 

konstitúcióját, „... mert a benn-lét nem más, mint lét valamiben.”3 Ebben a megismerési, 

megértési folyamatban az önmagát felbontó, saját létének lehetőségeit artikuláló, megmutató 

szubjektum térképezi fel magát elsősorban önmaga számára. Az én felbontásának ezen 

folyamata azt teszi explicitté, ahogyan az én saját létét megteremti. Mindez evidenssé teszi, 

hogy az ember nem képzelhető el egyetlen szubjetumként, hanem sokkal inkább 

szubjektumok világszerű sokaságaként ragadható meg, amelyek integrációja és küzdelme 

alkotja létünk tétjét, gondolataink és általában tudatunk alapját. Így a versbeli felszólítás 

voltaképpen önfelszólításként értelmezhető, s a dialógus magán az itt-léten belül itt-létként 

folyik. Ebben az aposztrófikus beszédmódban a kulcskérdés tehát az önteremtés. De 

                                                           
2 Heidegger, Martin: Lét és idő. Osiris, Bp. 2004. 59. 
3 Uo.72. 
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feltevődik ennek kapcsán az a kérdés is, hogy egyáltalán milyen erők mozgatják lázas 

önalakító, önteremtő aktivitásunkat?  

Paul Ricoeur aki „a diskurzusban létező valakiként” határozza meg az ént, 

továbbmegy és azt mondja, hogy „az el nem mondott élet nem igazán élet”, „az el nem 

mondott én nem igazán én”, hanem pusztán „nárcisztikus ego”.4 Szókratész is hasonlóképpen 

vélekedik, szerinte a nem elemzett életet nem is érdemes megélni. Hankiss Elemér írja ennek 

kapcsán Az ezerarcú én című könyvében a következőket: „Nietzsche elvetette azt a 

gondolatot, hogy az emberi én eleve adva van; s azt fejtegette, hogy az én nem állapot, hanem 

az önalkotás folyamata. Az ember csak az önmagán való túllépés állandó folyamatában tudja 

megteremteni, létrehozni önmagát.”5 Ha A hetedik kapcsán ezt komolyan végig gondoljuk, 

akkor eljutunk egy olyan felismeréshez, hogy „A hetedik te magad légy!” ontológiai 

aspektusa azt mondja, hogy önmagunkkal csak a lehetőségeinkkel együtt vagyunk azonos 

lények, akiket egy bennünk lakozó belső világ mozgat, egy olyan világ, amelynek törvényei 

és folyamatai egyre inkább feltárulnak előttünk. A minden szakasz végén elhangzó felszólítás 

arra készteti az embert, hogy építse föl, konstruálja meg, alakítsa ki önnön személyiségét, 

mert így annak az apriorinak a hozzáférhetővé tétele fog megtörténni, melynek azért kell 

ontológiai értelemben láthatóvá válnia, hogy a „mi az ember” kérdését filozófiailag körbe 

tudjuk járni. 

A vers olvasatunk szerint részben elhelyezhető a Bókay Antal által elgondolt születés-

halál, kezdet-vég hálója köré, de ugyanakkor az első szakasz felszólítása sokkal inkább olyan 

önteremtő, önreflexív folyamatnak az ontológiai lehetőségeit mutatja meg, mely szerint a 

probléma nem úgy vetődik fel, hogy milyen értékek, kategóriák szerint lehet létezni a 

világban, hanem egyáltalán lehet-e létezni? 

Ha a vers tematikus preferenciáit követjük, akkor az egyéniség összetevőit bizonyos 

kulcspontokon keresztül ragadhatjuk meg, mint a: születés, számvetés, felnövekedés, a 

társadalommal való érintkezés és küzdelem, szocializáció, a másikhoz (nőhöz) való viszony, a 

költői mesterség, halál folyamatrajza nyomán. 

A költemény első szakasza kapcsán megfogalmazódik bennünk az a kérdés, hogy 

lehet-e a belevetettségnek  egzisztenciális értelmet adni, illetve megfordítva: el lehet-e kerülni 

ezt az egzisztenciális értelem-kialakítást? Miféle célja, hozadéka lehet a folyamatos 

„teremtődésnek” a megértés-keresésének kiépülése közben/alatt? Egyáltalán hogyan 

artikulálható ebben a kérdezve keresésben a hetedik? Ki ő? Ki/Mi lehet? Miközben világos 

                                                           
4 Vö. Ricoeur, Paul: Oneself as Another. Chicago University Press, 1992. 24. 
5 Hankiss Elemér: Az ezerarcú én. Osiris, Bp. 2005. 225. 
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valahol az is, hogy a hetedik az mindig is Én (kell) legyek, miközben persze valahogy 

sohasem vagyok az. 

Mindezek mentén a „hétszer szüljön meg az anyád” a beszélőt az itt-lét folyamán 

olyan feladat elé állítja, mely arra késztet, „hogy rákérdezzünk a világ ontologikus 

struktúrájára, és meghatározzuk a világiságnak mint olyannak az eszméjét.”6 Ez már 

világossá teszi számunkra, hogy a vers beszélője olyan létezőként jelenik meg előttünk, amely 

létében megértően viszonyul ehhez a léthez. A beszélő a világot a saját létéből úgy 

interpretálja kérdezve-keresve, ami egyelőre még felfedezetlen valami. A keresésnek ezt a 

módozatát az első szakasz anaforás szerkezete is igazolja („egyszer”), melynek tükrében a 

továbbiakban nem is annyira a személyiség felbontását követhetjük nyomon, hanem sokkal 

inkább annak felnyitását, amely egyben a személyiség plurális mivoltát hivatott szolgálni. 

„Ellenség ha elődbe áll,/ hét legyen, ki előtalál.”  – folyamán a létezés különféle 

aspektusai mutatkoznak meg, amelynek során a világmegismerés a benne-lét egzisztenciális 

modalitásaként válik láthatóvá. A második szakaszban az „ellenség” a világon belül létező 

mások analógiájává válik, melynek mentén ahhoz a felismeréshez juthatunk el, hogy „a 

jelenvalólét létéhez – melynek létében önmaga a tét – hozzátartozik a másokkal való 

együttlét.”7 Ha a vers értelmezése kapcsán elfogadjuk ezt a heideggeri koncepciót, akkor nem 

szabad elsiklanunk afölött, hogy a létező világban-benne-létét lényegszerűen a másokkal való 

együttlét is egzisztenciálisan konstituálja. Ha azonban a második szakaszt nem a benne-lét 

térbeli pontjaként értelmezzük, – mint az én létfolyamatának egyik stációját – hanem úgy 

mint énnekem magamnak a magamnál való levését, akkor az „el ődbe áll” akár azt is 

jelentheti, hogy a létező egyszersmind ki van szolgáltatva létének „ki van szolgáltatva 

egyszersmind annak is, hogy már eleve meg kell találnia önmagát, megtalálnia egy olyan 

föllelésben, mely nem annyira a szándékos keresésből, hanem a menekülésből származik.”8 A 

menekülésből származó önmagamegtalálás mint egzisztenciális „feladat” azt jelenti, 

menekülni menekülhetünk de nem menekülhetünk meg, sem az élettől, sem pedig a haláltól, 

ha egyszer már megszülettünk. Az önnön világunkon belül utunkba kerülő „mások” olyan 

utakat nyitnak meg, melyen keresztül önmagunk létének folyamatjellegét ismerhetjük fel, 

személyiségünknek olyan móduszait, melyek felismerhetetlenek voltak eddig számunkra. A 

versnek ez az olvasata abból indul ki, hogy az énnek szükségszerű kiemelkednie ebből az 

elszigeteltségből, hogy megteremtse az átmenetet az el-rejtettből az ontikusan megmutatkozó 

                                                           
6 Heidegger: Lét és idő. 72. 
7 Uo. 150. 
8 Uo. 164. 



7 

 

világba. A hetedik aztán ebből a tevés-vevésből illetve annak a kudarcaiból lesz el-nem-

rejtetté, de csak a megvilágított mozgástérben, mely értelmét nem valami eleve 

meghatározott, hanem egy időfolyamatban folytonosan alakuló, lényegi kvalitásként gondolja 

el. Interpretációnk során így lesz nyilvánvalóvá, hogy a „belevetettség” nemcsak, hogy „nem 

befejezett tény, de még csak nem is lezárt faktum”9, mert az én a létezésbe kerüléssel 

megtestesíti, majd a létével ontikus értelemben megvalósítja önmagát, mint folyamatosan 

alakuló, formáló, teremtő, építő személyiséget. Ezt erősítik a második szakaszban a „végzi 

szolgálatját”, illetve az „ingyen oktat” képek is. 

A harmadik szakaszban felbukkanó „szerető”  a másik felé indulást úgy fogalmazza 

meg, mint aminek egzisztenciális fontossága van, hogy az ilyen megértés-interakcióban 

önmagammá válhassak. Ez az indulás, kilépés ugyanakkor előfeltétele a saját személyiség 

kialakulásának, hiszen a szerelem olyan létjellemző aktus, amelyben az én létrehozza azokat a 

formákat, amelyben artikulálhatóvá, olvashatóvá tud válni mások és saját maga számára is. 

Julia Kristeva a Histories d’amour10 című híres munkájában azt vizsgálja meg, hogy a 

szerelem aktivitása, működése során a személyiség különböző rétegei dolgozódnak ki, 

képződnek meg; a cél, hogy ebben a folyamatban egy új személyiség jöjjön létre. A szerelem 

így voltaképpen levés, („ki szívet ad szaváért”) olyan létteremtő funkció, amely a személy 

meglétének, az önmagaság érzékelésének alapvető sajátosságaként jelenik meg. 

A másik kérdés, amely a verssel való foglalatoskodás folyamán az értelmezhetőség 

szintjén felvetődik, a 4. szakasz mentén fogalmazódik meg, s a költés, az írás, az alkotás 

problematikája mentén válik elgondolhatóvá. A különböző költői kvalitások rangsorolása 

kapcsán mindenképpen szembeötlő az „egy, kit a szó nevén szólít” sor igazság-konstellációja, 

hiszen ezek alapján nem a költő szólítja meg a szavakat, hanem a szavak keresik őt, szólítják 

nevén, találnak rá. Azaz a szavak ellátogatnak a halandóhoz, s megajándékozzák őt a világgal. 

Ez mintegy erősíti azt a hedeggeri nyelvkoncepciót, mely szerint: „nem mi beszéljük a 

nyelvet, hanem a nyelv beszél bennünket.” azaz „az ember csak annyiban beszél, amennyiben 

megfelel a nyelvnek.”11  

A 4. szakasz értelmezése kapcsán azt sem zárhatjuk ki, hogy a vers a költői 

sorsértelmezést aposztrofálja, hiszen a költőlét az önmegvalósítást, a megérthető lét 

személyes konkretizációját jelentette József Attila számára is. A „költsék”, „márványból 

rak”, „mér”, „nevén szólít”, „boncol élve”, az alkotást/teremtést kifejező igék szintén a 

                                                           
9 Uo. 211. 
10 Vö. Kristeva, Julia: Histories d’ amour. Paris, Editions Denoel, 1983. 79. 
11 Heidegger, Martin: A dolog és A nyelv. Sylvester János Könyvtár, Sárvár 2000. 62. 
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poieszisz körébe visznek bennünket, hozzásegítvén ahhoz, hogy gondolkodván rátaláljunk a 

lényeghez vezető ösvényre, hiszen „az ember nyelve révén a lét szólításában lakozik...” 12  A 

költő a dolgok megismerésére és a köztük zajló folyamatok feltárására, helyreállítására úgy 

törekszik, hogy eljut annak megértéséhez, hogy a világot a szavak, a nyelv szüli meg. 

Heidegger jól ismert kijelentését tolmácsolva: „a nyelv a lét háza”; vagyis a nyelv az 

emberlét egyik ontológiai közege – a megértésé, és főképp az ember önmegértéséé, ami a 

filozófus szerint ember voltunk minden más létezőtől megkülönböztető lényegéhez tartozik. 

Így szavaink nem puszta jelek: hiszen minden beszéd kétoldalú, valaki felé indul, és 

feltételezi a másiknak a megértés felé tett erőfeszítését. 

Heidegger Hölderlinről írott munkájában relevánssá teszi azt, amit A hetedik kapcsán 

már a fentiekben kifejtettem: tudniillik, hogy a költői lakozás csinálás, nem más mint 

poieszisz. Így ha valahol ily módon lakozom, akkor ott – egy adott világból kiindulva, 

belemélyedve, elrugaszkodva – kiépítek egy világot magamnak! Mivel tehát poieszisz, 

minden világképzés lényegileg összefügg a költészettel, az organikusan alkotó építéssel, azzal 

a tevékenységgel, amelyben az ember a világ, a tér és önmaga összefüggéseit fedezi fel, 

dolgozza ki. A lakozás tehát azt a létteret/világot teszi átláthatóvá, bizonyos értelemben 

otthonossá, amelybe az egyén „vettetett”. De hogyan?  

Úgy, hogy kiméri lakozását, tartózkodását  ittléte folyamán. 

Az 5. szakasz olvasásának értelmében úgy tűnik, hogy az én számára a világban való 

lét melybe belekényszerült ontikus értelemben nem jelent mást, mint megérteni, – Heidegger 

véleményét osztva – hogy „... a jelenvalóság léte a megértés és ennek kivetülés jellege által 

konstituálódik, s mert már az, ami lesz, illetve nem lesz, csak azért mondhatja értőn 

önmagának: Légy, ami vagy!”13 Így maga a létező, a megértésnek ebbe a kivetülés 

konstellációjában felismerhette, hogy a létben való egzisztálása a megértésen úgy alapul, hogy 

az önmagával való törődés az önmagává váláshoz juttathatja el.  

Mindezek után hogyan olvasható a „hét emberként szállj a sírba”? Metonimikus vagy 

metaforikus jelentéssíkok mentén? Ha metonimikusan olvassuk, akkor egyértelmű, hogy 

halálkép, viszont ha metaforikus jelentést keresünk benne, akkor a létben levő én 

önmegtalálásának kísérleteként, (amely a megteremtett én előtti én halála, illetve 

,,elhamvasztásaként” is olvasható). De persze, csak a meghalásra való kivetülés és előrefutás 

felvállalásának az alapján. 

                                                           
12 Heidegger, Martin: Útban a nyelvhez. Helikon, 1991. 8. 
13 Heidegger: Lét és idő, 175. 
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A megteremtett  Én (inkább önmaga) is meghal(t), de ezt megelőzően úgy 

,,teremtődött”, hogy nemcsak az önmaga, hanem egyáltalán az ember halandóságát fedte fel 

az élet küzdelmei-csapdái között; úgy ,,teremtődött”, hogy a kérdezve keresés útján eljutott 

egy szétszóródó, sose tárgyias módon egységesülő végtelen értelemlánc kialakítására: ,,A 

hetedik te magad légy” kimondásának temporális instanciájához. A zárósor kijelentésének 

igazságát az is bizonyítja, hogy ami a hetedikben feltárult, az ontikus értelemben konstituált, s 

az én ontológiailag releváns – pontosabban: kitüntetett –  létjellemzője, hiszen a létező léte 

mutatkozott meg valamiként a hetedikben. Nos, az („te magad légy”) ötszörösen 

megismétlődő felszólítás világossá teszi számunkra, hogy a létező végső soron arra 

kényszerül, hogy önmagát válassza, mert a gondolkodás tárgyát alkotó sokszínű világba 

belevetett én számára semmi sem idegenebb, – de egyben semmi sem kihívóbb –  mint 

hátborzongató otthontalanságában elszigetelt Önmaga! 

Konklúzióként leszögezhetjük A hetedik című költemény kapcsán, hogy a létező a 

felszólításban létbe-vetettségét megértvén végül hallgat a maga legsajátabb 

egzisztencialehetőségére: Önmagát választja, hogy személyes létének rejtett struktúráit 

felgöngyölítse. 

 

Vezérfonal a költemény értelmezéséhez 

1. Milyen kulturális ismereteket hív elő a költemény címe? Mit gondolsz, működtethető-e a vers 

megértő olvasása kapcsán a hetes számról alkotott szimbolikus jelentés? Vajon ki lehet ez a 

hetedik? Miért nehéz erre a kérdésre válaszolni? Észrevételeidet rögzítsd pókhálóábrán! 

2. Ki lehet a versben megszólított „te” ? Milyen összefüggésbe hozható a sorok élén álló anaforás 

(„egy” ) szerkezettel? Milyen beszédmód uralja a szöveget? Vizsgáld meg, mi lehet a poétikai 

funkciója ennek a lírai megnyilatkozásnak? Vajon mit árul ez el a személy identitásának 

természetéről? 

3. Emeld ki, hogy milyen tartalmi logikai kapcsolat mentén építkeznek az egymást követő 

versszakok! EKG-térkép segítségével ábrázold a szakaszok tematikus vonalát, majd értelmezd a 

beszélő hozzájuk való viszonyát! 

4. Milyen formai eljárásokkal építkeznek külön-külön a szakaszok? Szerinted mi lehet a szerepe a 

szakaszokban előforduló széttartó képeknek? Látsz-e valamilyen szabályosságot ebben a 

versszervező elvben? 

 


