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„Most, hogy megint útfélre estem, 

       Eltűnődöm e téli esten, 

       Mi volt az élet, uramisten?” 

          (Tóth Árpád)
1
  

 

I. Bevezető      

 

Tanári szakdolgozatomban a lét alapvető kérdéseit vizsgálom három költő versén 

keresztül: Miért élünk? Mi az élet? Ki irányítja az életünket? Milyen ez az irányító hatalom? 

Hogyan lehet élni? Mottómként is ezért választottam Tóth Árpád Új tavaszig vagy a halálig c. 

versének részletét, mert egyrészt jellegzetesen tükrözi annak a 20. századi szelíd szerző 

gondolkodásmódját, kérdésfelvetését, aki elemzésem középpontjában áll. Másrészt pedig úgy 

gondolom, hogy minden korban, de különösen fiatal felnőttként: középiskolásként, 

egyetemistaként sokat gondolkozik az ember azon, hogy mi is az élet, meg tudunk-e majd 

felelni az elvárásoknak, számít-e az életünk a világban. Tudja-e majd középiskolás diákunk is 

azt válaszolni a költővel együtt, hogy: „Érzem, az Isten gondol vélem.”
2
 ? Ezért ezeket a 

fontos kérdéseket nem szabad kihagyni az iskolai irodalom órákról sem, ahol a diákok 

különböző gondolkozásmódjainak, életcéljainak megbeszélésére a legnagyobb lehetőség 

nyílik. Ezt a témát költőink leginkább az istenes verseikben írták meg, ezért választottam 

három istenes vers kidolgozását és megtanításának tervét. Mivel témám erősen vallási témájú, 

és a művek részletesebb elemzése, igazi megértése, mélyebb jelentéstani rétegei is mély 

bibliai előismereteket igényelnek, ezért óraterveim megtanítása – ilyen formában - 

legteljesebben egy egyházi iskolában valósítható meg, természetesen azonban témám más 

értékelméleti megközelítésekkel is értelmezhető és oktatható. 

A magyar irodalom istenes verseinek vizsgálata, koronkénti változása, a szerzők 

különböző Isten-képének megformálási módja már a középiskolában is érdekelt. Érdekes és 

tanulságos feladat végig nézni, hogyan változik az egyén, és ezzel együtt módosul-e az Isten-

kép, vagy az állandó marad. 

                                                 
1
 Tóth Árpád: Új tavaszig vagy a halálig = ÜŐ: Tóth Árpád költeményei és versfordításai, Unikornis Kiadó, 

Budapest, 1993, 122. 
2
 Tóth Árpád: Új tavaszig vagy a halálig; ld. fenn 



 3 

Tóth Árpád verséből indulok ki, amely számomra különösen kedves, a középiskolában az 

életművet lezáró vers volt, illetve részletesebb elemzése szorgalmi feladatként szerepelt.  

Számomra ez az alkotás nagyon jól megmutatja Tóth Árpád viszonyulását az élethez, 

Istenhez, a nehézségekhez; ezáltal egy versben összefoglalja az összes addig tanított művét. 

Azért ezt a verset állítom elemzésem középpontjába, mert az adott témát a gimnázium 

legfelsőbb osztályában lehet a legjobban és legalaposabban, legőszintébben megbeszélni a 

diákokkal, akik akkor már elég érettek a létkérdések mélyebb értelmezéséhez, 

megvitatásához. Az Isten oltó-kése c. vers a legtöbb irodalom tankönyvben említés szinten 

szerepel, így a három szerző művei közül ez tekinthető leginkább tananyagnak.  

Az Isten oltó-kése c. alkotást a Tóth Árpád-i életmű lezárásaként tanítom, az első órán 

összevetve a Lélektől lélekig és az Álarcosan c. versekkel, amik a témára való ráhangolódást 

és a XX. századi életérzés meglátását – beleérzését segítik. 

A második és harmadik órán kihasználom a kontrasztív szemlélet adta lehetőséget: három 

vers összevetésének módszerével azt szeretném bemutatni, hogy Isten akármilyennek is 

mutatkozik, mindig szereti az embert. Tóth Árpádnál a megpróbáló Atyáról olvashatunk, 

Balassi Bálint versében a megsegítő Istent vizsgáljuk, Reményik Sándor Békesség Istentől c. 

művében pedig a békét adó Urat láthatjuk. 

Mivel témámat érettségi tételként tanítom, ezért fontosnak tartom bemutatni, hogy a 

történelmi változások a költészetben is megmutatkoznak, és ezért egy XVI. századi hadnagy, 

egy, a kor vezető irodalmi folyóiratának író szelíd költő, és egy erdélyi magyar költő mind a 

magyar irodalom szerves egységét képezik. 

Régebbi és újabb szövegek összehasonlítását egyik szakmódszertanos szemináriumon 

tanultam, és nagyon jó oktatási módszernek tartom, hiszen ezzel a technikával a diákok 

nagyobb eséllyel látják meg a régebbi irodalmi művekben is a mai üzenetet, értéket. Balassi 

Bálint Segélj meg engem c. versét tehát egyfelől ezért választottam, másrészről pedig 

szándékosan nem olyan istenes művét kerestem, ami tananyag – ezáltal szeretnék diákjaimnak 

szélesebb ismeretet biztosítani. 

Reményik Sándor versét egy iskolai Áprily- szavalóversenyre tanultam és szerettem meg. 

Habár ő kortársa Tóth Árpádnak, mégis sokban különbözik tőle. Először is Erdélyben élt és 

alkotott, ezáltal már más szemléletű, mint a Nyugat költője. Másfelől pedig mégis 

hasonlítanak: a két kiválasztott vers a békesség üzenetét hirdeti, mely mindkét szerző szerint 

az egyedül megtartó isteni ajándék ebben a zavaros, gondokkal terhelt világban. 
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II. Az első óra 

 

 

1.) Óraterv 

 

Tanítandó anyag: Tóth Árpád: Isten oltó-kése c. verse, összevetve a Lélektől lélekig és az 

Álarcosan c. alkotásokkal 

Tematikus egység: Tóth Árpád költészete 

Az óra típusa: új anyagot feldolgozó óra 

Az óra célja: a 20. századi életérzés megismerése három vers alapján, az Isten oltó-kése c. 

versben vázolt életérzés megértése, értelmezése, aktualizálása; az Isten –kép jellemzőinek 

megismerése és elemzése. 

Munkaforma: csoportmunka, frontális osztálymunka 

Módszerek: megbeszélés; frontális- és csoportos feladatmegoldás 

Osztály: 12. évf. 

 

 

Idő Az óra menete Didaktikai 

feladat 

Munkaforma, 

módszerek, 

eszközök 

0- 7 Az előző órán már elemzett verseknek az 

életérzését, hangulatát fogjuk ma megvizsgálni. 

Először nézzük a Lélektől lélekig c. alkotást! 

• Mely versszakokban olvashatunk a 20. századi 

ember életérzéséről? 

*Várható válaszok: 

6., 7., 8. strófák 

• Hogy érzi magát a lírai én? Milyen a vers 

hangulata? Idézzetek! 

*Várható válaszok: 

6. strófa: - Csillagok is árvák, magányosak: 

               „Tán fáj a csillagoknak a magány,  

               A térbe szétszórt milljom árvaság?” 

- A csillagokhoz hasonlóan az emberek 

is árvák, nem találnak egymásra, 

magányosak – ezért használ többes 

szám első személyt a költő: 

„S hogy össze nem találunk már soha..” 

- A körülmények (jég, éj, messziség) 

örökre elválasztanak: 

„S hogy össze nem találunk már soha  

A jégen, éjen s messziségen át?” 

- A vers hangulata: szomorú, 

magányos, árvaság érzése, hideg, 

egyedüllét, kiábrándultság, veszteség 

érzése, fölöslegesség, ridegség… 

(…) 

Bevezetés, 

motiváció, 

előkészítés. 

 

Megfigyelési 

szempont. 

 

Szöveggel való 

munka, 

értelmezés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megbeszélés, 

tanári 

irányítással; 

frontális 

osztálymunka 
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7. versszak:  

- Az ember már a rokonaitól is 

elhidegült. Lelkileg is mindenki 

magányos. 

„Óh, csillag, mit sírsz! Messzebb te se 

vagy, / Mint egymástól itt a földi szivek!” 

- A rokonainknál még egy csillag is 

közelebbinek tűnik: 

„A Sziriusz van tőlem távolabb  

Vagy egy-egy társam, jaj, ki mondja 

meg?” 

8. versszak: - Emberek szívéig alig hat el valami. 

- Mindenki közönyös, fásult, csüggedt, 

fáradt, lelkileg halott, lemondó, önző, 

nincs az emberekben szeretet, 

önzetlen szimpátia a másik felé…. 

- Barátság, szerelem – az emberi 

kapcsolatok nem működnek! 

„Ó, jaj, barátság, és jaj, szerelem!  

Ó, jaj, az út lélektől lélekig!” 

- Ridegség oka: „Küldözzük a szem 

csüggedt sugarát, / S köztünk a 

roppant jeges űr lakik.” Vagyis az 

emberek közt nem szeretet, megértés, 

odafigyelés van, hanem hideg 

közöny, jeges űr. 

• Melyik a vers legjellemzőbb jelképe? Milyen 

üzenetet hordoz? 

*Várható válaszok: 

- A csillag, háromszor hangzik el. 

- A vers alapszituációja az, hogy a lírai én a 

csillagokat nézi: 

„Állok az ablak mellett éjszaka,  

S a mérhetetlen messzeségen át  

Szemembe gyűjtöm össze egy szelíd  

Távol csillag remegő sugarát.” 

- Mire egy-egy csillag fénye a földre ér, addig 

billió évek telnek el: 

„Billió mérföldekről jött e fény..” 

- Önszimbólum is: 

„… egy szelíd / Távol csillag remegő sugara” 

„… bús testemmel rokon 
Elemekről ád hírt az égi fény.” 

- A csillag a magányosság, árvaság jelképe is lehet. 

„Jött a jeges, fekete és kopár 

Terek sötétjén lankadatlanul,  

S ki tudja, mennyi ezredéve már.” 

„S boldogan hal meg, amíg rácsukom 

Fáradt pillám koporsófödelét.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Új megfigyelési 

szempont, 

elemzés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megbeszélés, 

tanári 

irányítással; 

frontális 

osztálymunka 
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• A csillagsugár a szemsugárral találkozik, és 

ekkor történik meg a varázslat, az aspektusváltás: a 

csillagsugár égi üzenetként szólal meg, amelyet 

meg kell fejteni. Az egyszerű kép (a költő egyik 

éjjel az ablakából a csillagokat nézi) kitágul, és a 

látvány mögé tudja teremteni azt a dimenziót – a 

végtelen tér és billióévnyi idő távlatát, amelybe az 

emberiség és önmaga magányát, idegenségét a 

határtalan ridegségbe vetíti.
3
 

• Milyen megoldást, kiutat javasol a szerző? 

*Várható válaszok: 

- Csak az égi üzenet boldog, mert elérte címzettjét, 

aki viszont fáradt és csüggedt marad – 3. versszak. 

- Nem kínál igazi megoldást a költő. 

 

A vers címében a szerző az egész élete értelmét, 

célját jelöli meg; vagyis, hogy az életünk egy út, 

amelyen másokat (a többi utazót) megismerhetünk, 

a lelkükbe látunk. Négy évvel későbbi versében 

pedig rácáfol erre Tóth Árpád, miszerint ez a 

megismerés, két ember lelkének egymáshoz vezető 

útja nem lehetséges, mert álarcokat viselünk, 

félünk őszinték lenni még a hozzánk legközelebb 

állókkal is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Részösszegzés, 

átvezetés és 

ráhangolódás a 

következő 

versre.  

 

Tanári 

ismeretközlés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanári 

ismeretközlés, 

frontális munka. 

7-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az Álarcosan c. vers milyen életérzést tükröz? 

Haladjunk versszakonként! 

*Várható válaszok: 

1. strófa: - A lírai én szomorú, szótlan, borús, aki 

nem tud fényt (lelkesedést, energiát) és melegséget 

(boldogság, szerelem) adni és ezt szégyelli: 

„Hát rossz vagyok? szótlan? borús? hideg? 

Bocsáss meg érte. Hisz ha tudnám…” 

2. strófa: Ellentét és szakadék van a jelen életünk 

és a vágyaink között. 

3. strófa: Vergődő és fénytelen harc az élet, amin 

csak elkopni lehet, nyerni nem: 

„De most oly nehéz.” – mondja a szerző. 

4. strófa: az ellenség (Antikrisztus) győz és a vele 

a röhögő, gúnyolódó senkik, hazugok. A költő még 

egy paradoxonnal is jelzi azt, hogy győztesek 

érdemtelenül nyernek: „csillog a szenny”. 

5. strófa: Lírai én ezzel szemben lent van, csak 

vergődik, csöndben és éjben él, jajok égnek benne: 

„S én lent vergődöm, és nem tudja más, 

Hogy csöndöm mélyén milyen jajok égnek.” 

Ez a versszak összekapcsolható a harmadikkal, 

mert mindkettő ugyanazt fejezi ki, hogy az ember 

 

 

 

Szöveggel való 

munka, 

értelmezés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megbeszélés, 

tanári 

irányítással; 

frontális 

osztálymunka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Barta János: Tóth Árpád műhelyében = Uő.: Ma, tegnap, tegnapelőtt, Csokonai Kiadó, Debrecen, 1990, 146. 
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sorsa nem a boldogság, csupán a vergődés, 

küzdelem. Azonban itt már megjelenik a kiút 

ígérete, a biztató jövő is: 

„… Jön még ideje / Szebb zenéknek.” 

6. strófa: Még szeretteinkkel sem vagyunk 

őszinték, velük szemben is álarcot hordunk, a 

végkicsengés azonban jobb: „De letépem.” 

• Milyen megoldást kínál fel az 1927-es szöveg? 

Más-e ez mint a Lélektől lélekig? 

*Várható válaszok: 

- Nem, mert a jelenben itt sincs megoldás – erről 

szól a harmadik strófa: „.. most minden oly nehéz.” 

- Más, mert míg az 1923-as vers a jövőben sem 

talált semmi szépet, csak hidegséget, addig ez a mű 

lát megoldást, csak arra várni kell. 

• Mi a kulcsszó arra, hogy a jövőben lesz fel-, 

megoldás? 

*Várható válasz: 

- A türelem. 

• Hányszor említi ezt a szerző? 

*Remélt válasz: 

- Hétszer. Az ötödik strófában kétszer: „De légy 

türelmes”; és „Jön még ideje szebb zenéknek.” 

A hatodik strófában pedig ötször: „Csak légy 

türelmes”, „Maradj, amíg lehet” – türelmet kér. 

„Váró révem”: ez a jelzős szerkezet önmagában is 

kétszer tartalmazza a türelem üzenetét: hiszen ha 

várunk valakire-valamire, ahhoz türelem kell; a rév 

pedig ebben az esetben „Az a helyzet, amelyben 

valaki hosszas küzdelem után célját elérve 

megpihenhet.”
4
 – ehhez a helyzethez azonban 

szintén türelem kell. Az ötödik a „virágos 

menedékem” – a menedék megtalálásához, 

egyáltalán eljutni egy menedékig csak kitartással 

és türelemmel lehet. 

 

Az Álarcosan c. vers tehát két megoldási utat 

kínál: - „letépem!”: erőszakos út 

          - „könnyemtől lemállik”: szelídebb út, 

amelyen megértem, hogy az a boldogság, ha 

őszinte lehetek azokhoz, akiket szeretek; de ehhez 

időre van szükség, amíg a lírai én -  az egyes 

ember - meg tud nyílni barátai előtt, el tudja sírni a 
fájdalmát. Ehhez és ezért kért ennyiszer türelmet a 

szerző. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

részösszegzés, 

átvezetés és 

ráhangolódás a 

következő 

versre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanári 

információnyújt

ás, ha 

szükséges. 

 

 

 

Segédkönyv az 

értelmezéshez: 

Magyar 

Értelmező 

Kéziszótár 

 

 

Tanári 

ismeretközlés, 

ill. közös 

megbeszélés.  

14- 

15 

16-

Az Isten oltó-kése c. vers tanári bemutató, 

értelmező felolvasása 

• Milyen ennek a versnek a hangulata? Idézzetek a 

 

 

 

Tanári 

felolvasás 

Megbeszélés, 

                                                 
4
 Magyar Értelmező Kéziszótár, Akadémiai Kiadó, Budapest 1972, 1167 



 8 

20 műből! 

*Várható válaszok: 

 

1. versszak: nem dühös a lírai én, nem perel a 

hiányzó javakért, belenyugvó, … 

„Nem kezdek érte mégsem pert.” – mondja a költő. 

2. strófa: mostohagyereknek érzi magát nehéz élete 

miatt, aki sok próbát kibír, és mégis tud 

mosolyogni, és hálás lenni azokért: „… próbáid 

éles kését / Megáldom…” 

3. versszak: fáj neki a próba, de mégse dühös érte. 

„Tudom és érzem, hogy szeretsz,… 

Új szépséget teremni sebez engem.” 

4. strófa: „Nehéz a kín” – azaz harc az élet; de 

közben mégis győztes távolok vannak, könnyekkel 

szépült arca lesz (paradoxon), Istenhez kezd 

hasonlítani – és ezért már ő is tud sugározni. 

 

 

 

Szöveggel való 

munka, 

értelmezés. 

 

frontális 

osztálymunka 

20-

24 

Csoportmunka feladatának kiosztása: 8 csoport, 

mindegyik egy-egy versszakot dolgoz fel az alábbi 

kérdések szerint (két csoport elemez külön-külön 

egy strófát): 

1. Miről szól az adott strófa? Foglald össze 

egy mondatban! 

2. Milyen példát tudsz mondani az adott 

strófa üzenetére a saját életedből? 

3. Egyetértetek-e a költővel? Ha igen, miért; 

ha nem, miért nem? Érveljetek! 

4. Milyennek ábrázolja Istent az adott 

strófában a szerző?  

 

 

 

 

 

Csoportmunka 

szervezése, 

 

 

 

 

 

Csoportmunka, 

feladatmegoldás 

24-

28 

1. – 5. csoport feladatainak megbeszélése: 

1.) Miről szól az adott strófa egy mondatban? 

*Várható válasz: 

- A költő életéből hiányzó javakról: pénz, 

egészség, siker. 

2.) Saját életből vett példa 

*Várható válaszok: 

- Amikor valamit nem tudtam megvenni, mert nem 

volt rá pénzem… 

- Amikor beteg voltam, és nem mehettem 

kirándulni a többiekkel, hanem otthon kellett 

maradnom. … 

- Amikor nem sikerült jól a 

dolgozatom/bizonyítványom/nyelvvizsgám, és 
nagyon rosszul éreztem magam, levertnek és 

szomorúnak. … 

3.) Egyetértetek a költővel? 

*Várható válaszok: 

- Nem, mert nekem is járna annyi, mint másnak. 

Mivel jobb vagy több más, mint én? 

- Igen, mert nem arra kell nézni, hogy mink nincs, 

Új szempontok 

szerinti 

értelmezés, új 

ismeretek 

kialakítása és 

megszilárdítása, 

ellenőrzés. 

Megbeszélés, 

feladatmegoldás

, frontális 

osztálymunka 
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hanem arra, hogy mi az, amink van. 

 

 

- Igen, mert mindig lesz olyan, akinek valamiből 

több van mint nekünk, ha pedig irigykedünk rá, 

azzal azt is elrontjuk, amink van, aminek éppen 

örülhetnénk. …. 

4.) Milyennek ábrázolja Istent a szerző? 

*Várható válaszok: 

- Ő ad. Van miből adnia, vagyis több van neki 

mindenből, mint nekünk. 

- Van hatalma adni. 

- Ő a ’főnök’, „Uram”-nak szólítja a szerző. (…) 

28-

32 

2. – 6. csoport feladatainak megbeszélése: 

1.) Miről szól az adott strófa egy mondatban? 

*Várható válaszok: 

- A próbákról, melyeket ki kell bírni. 

- Azokról, akik nem értik a nehézségek okát, és 

személyes sértésnek érzik őket. 

- Nehéz próbákat kell átélni az életben. 

- Azokról, akik csak gőgösen, dühösen és 

kérkedve, büszkélkedve tudják elviselni az élet 

nehézségeit. (…) 

2.) Saját életből vett példa? 

*Várható válaszok: 

- Amikor dühöngtem, hogy nekem nem sikerült 

valami, másnak meg igen; irigykedtem. 

- Amikor azt érezem, hogy nekem a legnehezebb, 

és ez nem igazság. (…) 

3.) Egyetértetek a költővel? 

*Várható válaszok: 

- Igen, néha tényleg nagyon nehéz az élet, túl sok a 

próba, és az ember azt érzi, hogy nem fogja tudni 

megoldani. 

- Nem, a próbák sosem lehetnek hasznosak, mert 

csak fájdalmat okoznak. 

- Igen, ha értünk egy-egy próbát, akkor már nem 

olyan nehéz kibírni. 

4.) Milyennek ábrázolja Istent a szerző? 

*Várható válaszok: 

- Olyannak, aki mindenkit megpróbál. 

- Akinek – a szerző szerint – sok mostohája van. 

(…) 

Új szempontok 

szerinti 

értelmezés, új 

ismeretek 

kialakítása és 

megszilárdítása, 

ellenőrzés. 

Megbeszélés, 

feladatmegoldás

, frontális 

osztálymunka 

33-

38 

3. – 7. csoport feladatainak megbeszélése: 

1.) Miről szól az adott strófa egy mondatban? 

*Várható válaszok: 

- Arról, hogy Isten szeret, még ha meg is próbál. 

- Isten a próbákkal formálni szeretne minket. 

2.) Saját életből vett példa (…) 

3.) Egyetértetek a költővel? 

Új szempontok 

szerinti 

értelmezés, új 

ismeretek 

kialakítása és 

megszilárdítása, 

ellenőrzés. 

Megbeszélés, 

feladatmegoldás

, frontális 

osztálymunka 
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*Várható válaszok:  

- Igen, mert a próbák is lehetnek utólag hasznosak. 

 

- A fájdalom is kell az élethez, akkor jobban 

megtanuljuk értékelni a jót, szépet. (…) 

4.) Milyennek ábrázolja Istent a szerző? 

*Várható válaszok: 

- Hasonlónak mint a harmadik versszakban: aki 

megpróbál, de a próbával együtt ajándékot-áldást 

is ad. 

- Szolgálnak neki. 

- Szereti az embert, és azért ad neki nehézségeket, 

hogy azt leküzdve egyre jobb legyen. (…) 

39-

44 

4. – 8. csoport kérdéseinek megbeszélése: 

1.) Miről szól az adott strófa egy mondatban? 

*Várható válaszok: 

- Az élet nehézségeiről, próbáiról – ami végén 

győzelem vár ránk, ha Istennel éltünk. 

- A próbák azért vannak, hogy egyre jobban 

hasonlítsunk Istenre, ezt a költő így fogalmazza 

meg: „orcád-fényü arcom”. 

2.) Saját életből vett példa (…) 

3.) Egyetértetek a költővel? 

*Várható válaszok: 

- Igen, mert akinek van kiben bíznia, annak nem 

kell félnie, hogy egyedül marad egy-egy próba 

során. 

- Igen, mert aki mögött egy erősebb, hatalmasabb 

valaki áll az élet harcában, az nem veszíthet. (…) 

4.) Milyennek ábrázolja Istent a szerző? 

*Várható válaszok: 

- Megpróbál, megríkat, de közben győzelmet is ad, 

és megszépít. 

- Ragyogó arca van: „orcád-fényű” (…) 

Új szempontok 

szerinti 

értelmezés, új 

ismeretek 

kialakítása és 

megszilárdítása, 

ellenőrzés. 

Megbeszélés, 

feladatmegoldás

, frontális 

osztálymunka 

44-

45 

Házi feladat: minden csoport igazolja a saját 

versszakának állításait bibliai idézetekkel! 

Mindenki írjon legalább kettőt! 

 Házi feladat 

kiadása. 

 

 

 

2.) Szöveges elemzés, indoklás 

 

Első órám anyaga szervesen illeszkedik Tóth Árpád életművének, költészetének 

témájába. Az óra első felében a már előző órán megismert Lélektől lélekig és Álarcosan c. 

alkotások ismétlésével, ill. új ismeretek, nézőpontok kialakításával foglalkozunk. Azért ezt a 
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két verset választottam, mert ezek szorosan a tananyag részét képezik, és jól mutatják azt az 

ívet, gondolkodásmódbeli változást, ahova Tóth Árpád eljut 1923-tól 1928-ig. 

Az új nézőpont a XX. századi életérzés vizsgálata, mellyel már nagy témám előkészítését 

végzem: rá szeretnék világítani arra – a diákok válaszaival – hogy a XX. század problémái 

nagyon hasonlóak a mieinkhez, ezáltal a költő által felkínált megoldás (a türelem) számunkra 

is segítség lehet. 

Az óra kétharmadában a tétel központi alkotását, az életmű lezárását bemutató verset, 

Az Isten oltó-kése c. művet elemezzük. A vers hangulatának vizsgálata a korábbi témára (XX. 

századi életérzés) való visszautalást, illetve annak folytatását szolgálja, továbbá a komplex 

elemzésre való ráhangolódást segíti. A művet csoportmunkában dolgozzuk fel, ami a művel 

való mélyebb megismerkedést, egy rövidebb szakasz átlátását, az egész elemzés lépésekre 

bontását, ill. kisebb egységekben való megoldását; valamint a diákok közti együttműködés, 

közös elemzés lehetőségét hordozza magában. A négy versszakot nyolc csoport elemzi, egy 

strófát tehát két csoport vizsgál meg részletesebben, ezáltal érvényesülhet a „Több szem, 

többet lát.” igazsága, és az is, hogy kisebb (körülbelül 3-4 fős) csoportokban dolgozhatnak, 

amiben mindenki szükségesnek és fontosnak érezheti magát. A kérdéseket mindenki 

megkapja kinyomtatott papíron, ezáltal időt és energiát spórolunk, valamint egy lehetséges 

verselemzési szempontsorral lesz gazdagabb minden diák. Az összes csoport ugyanazon 

kérdések alapján vizsgál más-más strófát, tehát így a közös megbeszélésnél mindenki ismeri 

és alkalmazni is tudja az elemzési szempontokat. A négy kérdés didaktikai feladatai az 

alábbiak: 1. kérdés: tömörítés, lényeglátás; 2. kérdés: személyes példán keresztül a mű 

üzenetének megértése, közelebb hozása az olvasóhoz. Harmadik kérdés: érvelés; 4. kérdés: új 

elemzési szempont bevonása: a költő Isten-képe hogy jelenik meg az adott strófában. 

A feladott házi feladat egy egyházi iskolában nem különösebben meglepő vagy nehéz, 

mindenki rendelkezik Bibliával ill. az abban való tájékozottsággal is. Ezért az adott strófához 

bibliai igék keresése érdekes és jó feladat, mely egyszerre szolgál több funkciót is: a költő 

hitét kifejező vershez bizonyítékot kereshetnek egy másik szövegből (érvelés); az idézetek 

keresése közben megtanulnak két alkotást összehasonlítani, és elgondolkoznak az olvasottak 

igazságtartalmán – ami így világról való értékelésüket is fejleszti. 
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III. Második óra 

 

 

1.) Óraterv 

 

Tanítandó anyag: Tóth Árpád: Isten oltó-kése c. verselemzés befejezése, költészetének 

lezárása, ill. a mű összevetése Balassi Bálint Segélj meg engemet c. alkotásával.  

Tematikus egység: Tóth Árpád költészete 

Az óra típusa: új anyagot feldolgozó óra 

Az óra célja: Isten-képek a magyar irodalomban Balassi Bálinttól Reményik Sándorig c. tétel 

első órája, melyen két különböző Isten-arc megismerése, elemzése, aktualizálása a feladat. 

(Látásmódok c. témakör) 

Munkaforma: páros munka, frontális osztálymunka 

Módszerek: megbeszélés, tanári ismeretközlés; frontális- és páros feladatmegoldás 

Osztály: 12. évf. 

 

 

Idő Az óra menete Didaktikai 

feladat 

Munkaforma, 

módszerek, 

eszközök 

0-12 Házi feladat ellenőrzése, az egyéni munkák 

megbeszélése. 

Bibliai idézetek kiírása, ennek tanári vázlata 

kivetítve írásvetítővel
5
  

Ellenőrzés, 

ismeretbővítés 

Egyéni munkák 

közös 

megbeszélése 

csoportok 

szerint; 

Szemléltetés 

írásvetítővel 

12-

20 

Tóth Árpád Isten oltó-kése c. versének lezárása: 

A felsorolt bibliai igeversek mind-mind alapjául 

szolgálhattak Tóth Árpád Isten oltó-kése c. 

versének; amely utolsó verseinek egyike, és 

műfaját tekintve: létösszegző elégia. 

• A múlt órán tárgyalt három verset milyen ív 

alapján lehetne összekapcsolni? 

*Várható válaszok: 

- A Lélektől lélekig c. versben a költő nem talált 

megoldást az élet nehézségeire, a magány 

feloldhatatlan maradt. 

- Az Álarcosan c. versben a szerelembe menekül a 

problémák ellen, ezért mondja azt a vers végén, 
hogy az álarcot le tudja venni. 

- Az Isten oltó-kése c. alkotásban már nincs benne 

harag, elégedetlenség, hanem csendes 

beletörődéssel elfogadta sorsát; és nem magányos 

többé: hiszen tudja, hogy Isten vele van. 

Részösszegzés, 

lezárás 

 

 

 

Ismeretek 

megszilárdítása. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Tanári 

ismeretközlés 

 

 

 

Megbeszélés. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                 
5
 ld. Melléklet 1. 
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- Mindháromban problémákról beszél a szerző, de 

igazi megoldást csak az Isten oltó-kése c. műben 

ad, a többi csak pillanatnyi megoldás. 

• A költő őszintén, egyértelműen és tömören elénk 

tárja egy ember hitvallását arról, hogy hogyan kell 

egy szenvedésekkel teli életet leélni. Magyar 

költőink, íróink számtalanszor tettek hitvallást 

erről Isten kegyelmével és szeretetével, amelyet ki 

kell érdemelni – mert e kettő nélkül az oltó-kés 

nem lesz oltalmazó, nemesítő. 

Tóth Árpád költészetének lezárása: 

• Mit mondhatunk el lezárásképpen a Nyugat első 

korszakának legszelídebb mesteréről? Mi 

jellemezte költészetét? 

*Várható válaszok: 

- Alaptémája: betegség, szenvedés, halál, magány 

- Műveinek alapérzése: csüggedés, fájdalom, 

rezignáltság, szelíd belenyugvás, … 

- Kulcsszavak: bús, setét, fáradt, árva, … 

- Legjellemzőbb költői technikái: impresszionista 

ábrázolás, festőiség, zeneiség 

- Alaphangja, mely őt is, és verseit is jellemzi: 

őszinteség, szelídség, szerénység, nyíltság, 

békesség, egyszerűség, lágyság, igény a szépségre, 

tisztaságra. 

• Írjuk fel a költőtárs, Babits Mihály záró 

gondolatait: 

„A szerény egység zsenije volt, és alakjának 

nagyságát és szépségét éppen az tette, hogy 

sohasem próbált más lenni, mint ami.”
6
 

 

 

 

 

 

Összegzés, 

konklúzió. 

 

 

 

 

 

Összefoglalás, 

ismétlés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanári 

ismeretközlés. 

 

 

 

 

 

Megbeszélés, 

frontális munka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20- 

24 

Tóth Árpád költészetének lezárása után rátérünk 

soron következő érettségi tételünk témájára, 

melynek címe így hangzik: Isten-képek a magyar 

irodalomban. 

Három verset fogunk idekapcsolni, melyben 

központi szerepű lesz Tóth Árpád Isten oltó-kése c. 

elemzett verse. 

• Milyen Istent ismerhettünk meg Tóth Árpád Isten 

oltó-kése c. versében? 

*Várható válasz: 

- Megpróbáló Istent. 

• Milyen tulajdonságai vannak annak az Istennek, 

amilyet Tóth Árpád ábrázol? 

*Várható válaszok: 

- Próbák elé állít. 

- sokszor nem érződik a szeretete 

Új téma, 

ráhangolódás. 

 

 

 

 

 

Ismétlés, 

visszacsatolás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Közös 

megbeszélés 

tanári 

irányítással 

frontális munka. 

 

 

 

 

                                                 
6
 Babits Mihály: Tóth Árpád = In memoriam Tóth Árpád Lélektől lélekig, Nap Kiadó, Debrecen, 2006, 181. 
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- szolgálnak neki 

- adakozó, ajándékokat ad gyermekeinek 

- megríkat, de meg is vigasztal 

 

- a harcban megsegít, és ha hiszünk benne 

győzelmet ad a végén. 

- szelíd, nem erőszakosan akar változtatni az 

életünkön, hanem türelmes. (…) 

Hasonló témájú lesz a következő mű, ami a XVI. 

századból való, mégis meglepően sok hasonlóságot 

mutat a XX. századi verssel. 

Balassi Bálint: Segélj meg engemet c. versének 

kiosztása (kérés: otthon mindenki ragassza be a 

füzetébe), tanári értelmező felolvasása 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motiváció, 

átvezetés és 

ráhangolódás a 

következő 

témára 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanári 

felolvasás 

24-

31 

Három oszlopban, páros munkában fogjuk 

elemezni ezt a verset. Van rá 7 percetek! 

1.) Ki volt Balassi Bálint? Milyen ember volt, 

mi jellemezte? Mi volt Balassi jelentősége 

saját korában? 

2.) Milyen korban élt a költő, mi jellemezte a 

XVI. századi Magyarországot - Erdélyt? 

Miben hasonlít Balassi verse Tóth Árpád 

művére? Idézzetek! 

3.) Miben tér el a Segélj meg engemet kezdetű 

vers az Isten oltó-kése c. műtől? - Idézzetek 

a versekből! Balassi Bálint Istenes 

verseinek mi volt az újítása? 

Új ismeretek 

kialakítása, 

megfigyelés, 

elemzés 

 

Osztott munkán 

belül páros 

munka; 

Heurisztikus 

módszer 

 

 

32- 

37 

1. padsor kérdésének közös megbeszélése: 

• Ki volt Balassi Bálint? 

*Várható válasz: 

- XVI. századi költő, műfordító, lovas hadnagy 

• Milyen ember volt Balassi? 

*Várható válaszok: 

- gazdag báró fia, aki megszokta a 

parancsolást, hatalmat 

- kitűnő nevelést kapott, 9 nyelven beszélt 

- annyira jól tud érvelni, hogy azzal apját 

kiszabadítja a börtönből 

- mivel birtokaikat a felségsértési per miatt 

elvesztették, ezért megérzi a szegénységet 

is 

- szabadcsapatot bérel, és Erdélyben 

garázdálkodik velük, míg Báthory István el 
nem fogatja őket, de vele akkor is 

kivételeznek, és nem rabként, hanem 

vendégként marad a várban. 

- Sosem lányoknak udvarolt, hanem 

asszonyoknak vagy a saját 

Ismétlés, 

ellenőrzés, 

szótárhasználat, 

jegyzetelés és 

tömörítés 

tanulása 

Közös 

megbeszélés 

tanári 

irányítással 

Forrás: Új 

Magyar 

Irodalmi 

Lexikon
7
  

                                                 
7
 Új Magyar Irodalmi Lexikon, Akadémiai Kiadó, Budapest 2000, 106-108. 



 15 

unokatestvérének. 

- Iszákos, rossz hírű: nőügyeitől hangos volt 

az ország, duhaj, korhely, csapodár, 

erőszakos, vérfertőző,… (…) 

• Mi volt Balassi Bálint jelentősége saját korában? 

*Várható válaszok: 

- Vitézi lírát ő teremti meg. 

- Az első hivatásszerűen verselő magyar 

költő. 

- Saját strófaszerkezetet alkot: ez a 6-6-7 

osztású, bokor rímes Balassi-strófa. 

- Az énekes-lantos színvonalú magyar 

költészetet az európai reneszánsz 

műköltészet rangjára emeli. 

- Az első magyar versgyűjtemény szerzője: 

ez a Balassa-kódex: 3*33 versből áll - Atya 

(Istenes versek, töredék), Fiú (Házassága 

előtti versek), Szentlélek (házassága utáni 

versek) 

37- 

41 

2. padsor kérdésének megbeszélése: 

• Milyen korban élt a költő, mi jellemezte a XVI. 

századi Magyarországot - Erdélyt? 

*Várható válaszok: 

- Erdélyben központosított hatalom volt, a 

fejedelem irányított mindent. Báthory 

István (1571-86) a fejedelmi hatalom 

megszilárdítására törekszik, fejleszti a 

kereskedelmet, a bányászatot – megteremti 

az Erdélyi Fejedelemség első virágkorát. 

Az erdélyi gazdaságot Bethlen Gábornak 

(1613-29) sikerült fellendítenie állami 

monopóliumokkal (higany, méz, viasz, 

marha). Az ipart külföldről érkező 

mesteremberekkel fejlesztette. 

- A köz- és főnemesek közötti harcok, a 

gyenge királyi hatalom, a délről fenyegető 

török veszély jellemezte a század első 

évtizedeit. A segítség nélkül maradt ország 

1526-ban Mohácsnál vereséget szenvedett 

a törököktől. A harcban elesett király 

helyére a két pártra szakadt ország két 

királyt választott: Szapolyai Jánost (1526-

1540) és Habsburg I. Ferdinándot (1526-

1564). Buda 1541-es török kézre kerülése 

után az ország három részre szakadt: a 

Habsburgok által kormányzott királyi 

Magyarországra, a török hódoltságra és a 

korlátozott önállóságú Erdélyi 

Új ismeretek 

megszilárdítása, 

ismétlés, 

szótárhasználat
8
 

ellenőrzés 

Közös 

megbeszélés 

tanári 

irányítással 

                                                 
8
 Bihari Péter: Középiskolai történelmi lexikon, Corvina Kiadó, Budapest, 2001 
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Fejedelemségre. 

- Magyarországon az igazán nagy teher a 

kettős adóztatás volt, mivel a birtokaikat 

vesztett földesurak is próbáltak 

érvényesíteni követeléseiket jobbágyaikkal 

szemben. Ennek és a katonai 

portyázásoknak a kivédésére alakultak meg 

a parasztok önvédelmi szervezetei, a XVII. 

században fénykorukat élő 

parasztvármegyék. 

- A gyarapodó mezővárosok, a 

protestantizmus szabad terjedése, valamint 

a protestánsok által felállított iskolák a 

polgárság lassú kialakulását 

eredményezték. 

• Miben hasonlít Balassi verse Tóth Árpád 

művére? 

*Várható válaszok: 

- őszinte hangnem 

- mindkettő imádságszerű: 

„Segélj meg engemet, én édes Istenem!” – 

kezdi versét Balassi, Tóth Árpád is Urának 

nevezi Istenét. 

- Balassinak is sok próbát adott Isten (1-2. 

strófa) 

- Istenhez könyörög szabadításért, tőle várja 

a megoldást (...) 

41-

44 

3. padsor kérdésének megbeszélése: 

• Miben tér el a Segélj meg engemet kezdetű vers 

az Isten oltó-kése c. műtől? Idézzetek! 

*Várható válaszok: 

- Ő érvel, Tóth Árpád nem 

„Kiből, Uram, néked mi hasznod lenne, 

Ha a kétség miatt ő Pokolra menne?” 

„Hát hogy hadnál engem, kit Fiad megváltott, 

Ki téged régen keserven kiáltott, 

Szíve szerint áldott?” 

- Mások a nehézségeik: Tóth Árpádnak pénz, 

siker és egészség hiányzott, Balassinak 

pedig nincs reménye, magányos, megvetik 

az emberek (1-2. strófa) 

- Központi eleme egy hasonlat: 

„Mint galamb, ki Noé bárkájából repült,…”, 

Tóth Árpádnál pedig a próbák leírása 

- Balassi nem a saját életéből érvel, ahogy 

Tóth Árpád, hanem a hasonlattal 

- Stílusa is más: az Isten oltó-kése őszintébb, 

Balassi verse emelkedettebb – hiszen a 

műfaja is más: az első elégia, a második 

himnusz. 

Új ismeretek 

megszilárdítása, 

ellenőrzés; 

szócikk 

értelmezése, 

tömörítése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Közös 

megbeszélés 

tanári 

irányítással 
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• Mivel érvel Balassi? 

- Úgy érvel, szinte alkudozva Istennel, hogy 

ha nem segíti meg őt, akkor Jézusnak az 

áldozata – a megváltás – fölöslegessé válik 

számára, hisz a pokolra jut. 

- Szerinte ha ő meghal, abból Istennek nem 

lesz haszna, akkor meg kár lenne hagyni 

meghalni:  

„Lám, már megváltottad, hogy ne égne benne, 

Sőt jót érdemelne.” 

• Balassi Bálint Istenes verseinek mi volt az 

újítása? 

*Várható válaszok: 

- Az első református költő, az énekszerzőket 

nem számítva. 

- Istenes verseiben az az újítás, hogy ő ír 

először Istenes verseket a magyar 

irodalomban. 

- Műveit a legszemélyesebb mondanivaló 

hatja át, Istennel való közvetlen kapcsolata 

verseinek hangnemében is érződik. 

- Atyaként fordul Isten felé, eltűnik az addigi 

magasztos hangnem. 

- Nem csodálattal vegyes távolságtartással 

szemléli Istent, hanem gyermeki 

egyszerűséggel és naivitással, érveléssel 

szól hozzá. 

- Bűneit nem takargatja, hanem nyíltan be 

meri vallani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Új szempont, 

tudatosítás 

44-

45 

Soroljátok fel, hogy milyen képeket használ 

Balassi Segélj meg engemet c. versében! 

*Várható válaszok: 

- galamb 

- olajág 

- Noé 

- vízözön 

- bárka 

- Úr 

- Jézus 

- pokol 

Házi feladat: Mindenki dolgozza ki a: galamb, 

olajág, Noé, bárka fogalmakat A keresztény 

művészet lexikona c. könyvből, 4-6 sorban! 

Írjátok le, hogy minek a jelképe az adott kifejezés! 

Köszönöm a közreműködéseteket! 

Közös 

megbeszélés. 

Frontális 

osztálymunka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Házi feladat 

kiadása. 

Egyéni 

könyvtári 

munka. 

 

 

 

 



 18 

 

 

 

2.) Szöveges elemzés, indoklás 

 

Második órámon, mely a tételóra első órája, Tóth Árpád Isten oltó-kése c. versének 

lezárását és költészetének összefoglalását vesszük, ill. ezen az órán hasonlítjuk össze a XVI. 

századi istenes verssel. Azért bontottam ketté a tételórát, mert a téma nagysága miatt nem lett 

volna igazán alapos és érthető a két értelmezés (Balassi és Reményik) végigbeszélése. Így 

pedig ezen az órán Balassi és Tóth Árpád egy-egy versének összehasonlításakor nagyobb 

szerepet kap a hadnagy szerző Magyarországának részletesebb vizsgálata, és költészetének 

átismétlése. Ezt azért tartom fontosnak, mert 12.-ben már sokan alig emlékeznek Balassira, és 

ezáltal korában sem tudják elhelyezni, így az óra ehhez is segítséget nyújt. 

A munkát a házi feladat ellenőrzésével, kiegészítésével kezdjük, amit csoportonként 

beszélünk végig, strófáról strófára haladva, közösen. Egy tanári vázlatot pedig ezalatt 

írásvetítővel kivetítek, ami segítséget és további idézeteket is jelöl, és eligazodást is ad, hogy 

mely versszakhoz mely bibliai igék kapcsolhatók. Az igehelyek megjelölése is fontos, akár 

elég csak azokat kiírni. 

Tóth Árpád versének, ill. költészetének lezárásának számomra leghatékonyabb tanári 

módszerét választottam: közös megbeszélés, tanári irányítással. A kérdésekre azért van 

szükség, hogy azzal rávilágítsak a költő művének és személyiségének legfontosabb vonásaira, 

ill. ezzel is motiváljam diákjaimat, hogy dolgozzunk, gondolkozzunk együtt – ami a sokoldalú 

elemzés egyik pillére. 

Az óra első bő negyede után rátérünk az érettségi tétel bevezetésére, ezért 

visszacsatolok az éppen befejezett költő istenes verseinek mondanivalójára, rögzítem, hogy ez 

a vers, érzés lesz tételünk központi gondolata, kiindulópontja. 

A bevezetés után Balassi Bálint Segélj meg engemet c. versével foglalkozunk egész 

órán. Osztott munkán belüli páros munkával elemzik a diákok a szöveget, mert ketten 

könnyebb feldolgozni az elemzési szempontokat, mint egyedül megválaszolni őket. Azért 

csak három kérdéspárt írtam, mivel nem ez a tétel központja. Balassi versének elemzése során 

a mű és az adott kor történelme, a szerző jelentősége, valamint egyes fontos motívumok 

megismerése egyformán fontos. A két vers részletes összevetése nem órai feladat, ezt az órai 

ismeretek, elemzett nézőpontok alapján önállóan is képes elvégezni a diák – amit majd a tétel 

önálló kidolgozása során meg is kell tennie. Az első oszlopnak szóló kérdések Balassi Bálint 
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költészetéről szóló dolgozat-esszé bevezető támpontjai lehetnek, ezen szempontok a biztos 

eligazodást, későbbi elemzés alapjait adják. 

A második kérdéskör első kérdése inkább történelmi, de fontosnak tartom a komplex, sok 

tudományágban jártas elemzés fontosságát, amivel mélyebb elemzés válik lehetővé, és amivel 

érthetőbb lesz az elemzett költő- személyiség motivációja, érzésvilága, élete. A második 

kérdés azonban visszacsatol Tóth Árpád életművéhez, és az Isten oltó-kése c. műhöz, ezáltal a 

közös vonások észrevételét, összehasonlítását célozza meg. A harmadik oszlopnak szóló 

kérdések az előző csoport nézőpontjának ellentéte: a két vers közti különbséget kell 

megtalálni – ezáltal az összehasonlítás teljessé válik. A harmadik oszlop utolsó, átfogóbb 

kérdése pedig egyben visszakanyarodik a bevezető szempontokhoz, ill. le is zárja Balassi 

istenes verseit. 

Az óra végén a versben szereplő motívumokat gyűjtjük össze, melyből néhány 

részletesebb kidolgozása, házi feladat. Azért nem órai önálló munka, mert diákjaim az osztott 

munka során már dolgoztak szócikkel és szótárral, lexikonnal; így ezt a feladatot már nem 

órán szeretném elvégeztetni. Illetve ez a házi feladat lehetővé teszi a könyvtárazás 

módszereink elsajátítását (vagy az interneten való tájékozódást), az önálló időbeosztást és a 

lexikon használatának megismerését. 

A jelképek jelentésének ismerete is a komplex elemzés adaléka, ill. a művészetben, 

festészetben való jártasságot is segíti. A kidolgozandó motívumok azért fontosak, és azért 

kerülnek a harmadik órába, mert értelmezésükkel egyrészt jól át lehet fogni Balassi tárgyalt 

versét; másrészt pedig összekapcsolják azt Reményik költészetével, ezzel is alátámasztva a 

korok között felrajzolandó ívet, és igazolva, hogy motívumkincsünk évszázadok során is 

ugyanaz maradt. 
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IV. Harmadik óra 

 

 

1.) Óraterv 

 

Tanítandó anyag: Balassi Bálint Segélj meg engemet c. verselemzés befejezése, a mű 

összevetése Reményik Sándor Békesség Istentől c. alkotásával, folyamatos visszacsatolással 

Tóth Árpád Isten oltó-kése c. verséhez.  

Tematikus egység: Tóth Árpád költészete 

Az óra típusa: új anyagot feldolgozó óra 

Az óra célja: Isten-képek a magyar irodalomban Balassi Bálinttól Reményik Sándorig c. tétel 

második órája, melyen három különböző Isten-arc megismerése, elemzése, aktualizálása a 

feladat. (Látásmódok c. témakör) 

Munkaforma: páros munka, csoportmunka, frontális osztálymunka 

Módszerek: megbeszélés, tanári ismeretközlés; frontális- és páros feladatmegoldás 

Osztály: 12. évf. 

 

Idő Az óra menete Didaktikai 

feladat 

Munkaforma, 

módszerek, 

eszközök 

0- 7 Házi feladat ellenőrzése, kiegészítése, az egyéni 

munkák közös megbeszélése: 

• Balassi Bálint Segélj meg engemet c. versnek mi 

a központi képe? 

*Várható válasz: 

- A galamb. Balassi Noé galambjával azonosítja 

magát: „Mint galamb, ki Noé bárkájából repült, … 

Szint úgy most lelkem…” 

• Minek a jelképe a galamb? 

*Várható válaszok: 

- A béke és a kibékülés szimbóluma Noé óta. 

- Jézus megkeresztelésekor a Szentlélek 

galamb képében száll Jézusra 

• Hogy jelenik meg a költőnél a galamb? 

*Várható válaszok: 

- A harmadik strófában jelenik meg először, 

bibliai párhuzamként, majd a negyedikben 

azonosítja vele magát a költő, teljes 

metaforát alkotva. 

- Az ötödik strófa visszatér a bibliai 

párhuzamhoz, és megjelenik az olajág is, 

mint új könyörgés, reménység: 

„Új könyörgést hozott néked új ág helyett.” 

• Minek a jelképe az olajág? 

Ellenőrzés, 

ismeretbővítés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Új ismeretek 

kialakítása, 

komplex 

látásmód 

kialakulásának 

elősegítése 

 

 

 

 

 

Egyéni munkák 

közös 

megbeszélése, 

szemléltetés 

forrása: A 

keresztény 

művészet 

lexikona
9
 

 

                                                 
9
 A keresztény művészet lexikona, Corvina Kiadó, Budapest, 1986 
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*Várt válasz: 

- A galamb csőrében a béke, egyetértés és 

kibékülés szimbóluma – átveszi a galamb 

jelentését. 

- Emellett, mint örökzöld, az örök életet 

jelképezi. 

• Érvényesül valamelyik jelentése az olajágnak a 

versben? Hogyan? 

- Igen, a költő többször hangsúlyozza, hogy 

zöld ággal újul meg a világ: „Új könyörgést 

hozott néked új ág helyett, / Ki jó 

reménséggel virágzott, zöldellett.” Ezáltal a 

friss, új életet is jelöli, ill. a zöld szín a 

keresztény szimbolikában a tavasz, a 

feltámadás és a halhatatlanság reményének 

is a színe – valamennyi jelentés jelzi a béke 

üzenetét is, ahogy az örökkévalóságét is. 

- Balassi kiegészíti a biblikus képet, ő az ág 

mellett még saját magát is Istennek adja: „S 

adja ő magát is kezedben ez mellett, / Így 

vár bárkád felett.”                          

• Milyen jelet tesz még Isten az özönvíz után? Az 

minek a szimbóluma? (Ez nem szerepel a versben.) 

*Várható válasz: 

- Akkor volt először szivárvány a földön. 

- A szivárvány jelentése: Isten megesküdött, 

hogy többé nem akarja majd elpusztítani az 

embert; a szivárvány szövetség Isten és 

ember közt. 

• Miről szól az özönvíz története? 

* Jó válasz: 

- Arról, hogy a világ olyan rossz, bűnös lett, hogy 

Isten megbánta, hogy megteremtette a földet, és el 

akarta pusztítani. Noé volt az egyetlen, aki 

családjával együtt hitt Istenben, ezért Isten időben 

szólt neki, hogy építsen egy bárkát, ami meg fogja 

menteni a benne lévőket az özönvíztől. Isten 

megparancsolta neki, hogy minden élőlényből 

vigyen egy párt a bárkára, hogy azok se 

pusztuljanak el. 40 napig esett az eső, és minden 

élőlény elpusztult a földön, csak a bárkában lévők 

nem. Először Noé egy hollót küldött ki, de az nem 

talált száraz helyet, végül egy galambot, aki 
olajággal a csőrében tért vissza a bárkára, ezzel 

jelezve, hogy a föld ismét lakható. 

• Ki volt Noé és minek lett a jelképe? 

*Jó válasz: 

- Noé az Ószövetség első pátriárkája volt, a Biblia 

szerint abban az időben családjával együtt csak ők 

hittek Istenben. Attribútuma a bárka és a galamb. 

 

 

 

 

 

 

Új ismeretek 

kialakítása, ha 

szükséges, 

tanári 

ismeretadással. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ismétlés 
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- Annak lett a szimbóluma, hogy a Krisztusban 

való hit menekvést nyújt. 

 

- Sok értelmezés szerint a történetben szereplő 

bárka az egyházat is szimbolizálhatja, amely az 

élet veszélyes tengerén a Paradicsom biztos 

kikötőjébe tart. Ezáltal Noé és az özönvíz története 

az utolsó ítéletre és a megváltásra is utal. 

7- 9 Mi a vers alaphangulata? 

*Várható válaszok: 

- A vers alaphangulata már a címből és az 

első strófából is látszik: a költő megint 

nehézségek között van: 

„Reméntelenségben ne hágyj elsillyednem, 

Ím minden elhagyott, nincsen hová lennem, 

Nem tudok mit tennem.”  

- Reménytelen a helyzete: „ím minden 

elhagyott…” 

- Problémáira a megoldást Istentől várja. 

- Zsoltárostól eltanult érvelés jellemzi, 

melyben a fő érv: a megváltás: 

„Hát hogy hadnál engem, kit Fiad megváltott?” 

- Nehézségek közepette is derűs, optimista; 

nem kétségbeesett: 

„Kiért azmíg élek, kész vagyok hű lennem, 

Nagy hálaadást tennem, 

Szent neved dicsérnem.” 

Részösszegzés Megbeszélés  

 

9- 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balassi Bálint a békét szimbolizáló galambhoz 

hasonlította magát a Segélj meg engemet c. 

versében, emellett érvel hét versszakon át. A most 

következő versnek is a béke és a békességet adó 

Isten lesz a központi témája. Egy Tóth Árpád 

korabeli verset fogok felolvasni, ami 1935-ben 

született Erdélyben. 

• A vers szerzője: Reményik Sándor, erdélyi 

evangélikus magyar költő (1890-1941), a két 

világháború közti erdélyi magyar líra kiemelkedő 

alakja. A költő feladata szerinte a lelkek építése, 

ezért humanista felfogása, az emberség 

megnyilvánulása minden versének sajátja, ahogy a 

kor vezető eszmei irányzata, a szimbolizmus is 

jellemző verseire. Alapításától, 1921-től fogva 

főszerkesztője volt a Pásztortűz c. folyóiratnak, 
(amiben később Dsida is társa lesz). Költészetét 

1937-ben és ’41-ben Baumgarten-díjjal, 1940-ben 

pedig Corvin-lánccal ismerték el. 

(Szorgalmi feladat: Nézz utána a Corvin-lánc 

eredetének, kinézetének, díjazottainak napjainkig!) 

Reményik Sándor legnagyobb hatása a személyes 

és történelmi szenvedésekben megtisztuló, 

Átvezetés az új 

témára, 

ráhangolódás 

 

 

 

 

Új ismeretek 

kialakítása 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Szorgalmi 

feladat feladása 

Frontális munka 

 

 

 

 

 

 

Tanári 

ismeretközlés, 

frontális munka 
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példaértékű élete, és az ebből az erőből 

kincsekként születő versei. 

 

• Reményik Sándor: Békesség Istentől c. versének 

kiosztása (kérés: otthon mindenki ragassza be a 

füzetébe), tanári értelmező felolvasása 

 

 

 

Tanári 

értelmező 

felolvasás 

12-

17 

Ezt a művet csoportmunkában fogjuk értelmezni 

verselemző szempontsorunk segítségével
10

, és az 

Isten oltó-kése c. verssel való összehasonlítással. 

Öt percetek van! 

1.) A cím és a mű kapcsolata; A vershelyzet 

vizsgálata (a lírai én megszólalásának 

körülményei) 

2.) A kompozíció elemzése (a strófák 

felépítése, a gondolatok íve, a vers 

időkezelése) 

3.) Stílus elemzése (retorikai eszközök, 

stilisztikai eszközök) 

4.) Grammatikai megformáltság vizsgálata 

(szám és személy viszonya, nominális vagy 

verbális stílus, mondatformák) 

5.) Miben hasonlít Tóth Árpád Isten oltó-kése 

c. művére? Miben tér el tőle? 

6.) Egyetemes mondanivaló 

Új nézőpont 

kialakítása. 

Már tanult 

ismeretek 

alkalmazása, 

gyakorlása. 

Csoportmunka. 

18- 

20 

1. csoport kérdéseinek megválaszolása: 

• A cím és a mű kapcsolata 

*Várható válaszok: 

- Erdélyben a reformátusok nem Áldás, 

békesség! köszöntéssel üdvözlik egymást, 

hanem így: Békesség Istentől! 

- A vers központi gondolatát és egyben 

személyes hitvallását már a címben elénk 

tárja: a békesség Istentől van, és Isten tud 

csak igazi békességet adni. A vers arról 

szól, hogy mit ért igazi, nagybetűs 

Békesség alatt. 

• A vershelyzet vizsgálata (a lírai én 

megszólalásának körülményei) 

*Várható válaszok: 

- Nem szerepel a versben lírai én.  

- A költő semmi személyeset nem közöl 

magáról. 

- Nem személyes fohászt olvashatunk, 
hanem egy általánosabb témájú vallomást, 

buzdítást. 

Új ismeretek 

kialakítása, 

ellenőrzés 

Csoportmunka 

kérdéseinek 

közös 

megbeszélése 

20-

27 

2. –3. csoport kérdésének közös megbeszélése: 

• A kompozíció elemzése: a strófák felépítése, a 

gondolatok íve 

Új ismeretek 

kialakítása, 

ellenőrzés 

Csoportmunka 

kérdéseinek 

közös 

                                                 
10

 ld. Melléklet 2. 
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*Várható válaszok: 

- A gondolatok központi ívét képező 

mondatot már a vers első sorában 

olvashatjuk, a visszatérő versszak eleji 

refrénben, az anaforában ami szinte 

szívverésként is hat, és a verset egybekötő 

gondolatritmus lesz: „Nincs nyugalom, 

nincs nyugalom.” 

- Az első strófa a szívről szól, ami első 

példája a költőnek a versszak első sorának-

tételmondatának igazolására: „A szív, / 

amíg ver, mindörökre nyugtalan…”         

Ill. két alapigazságot is közöl: habár amíg 

élünk, a szívünk folyamatosan ver, ez csak 

belül van így, - kívülről ettől még lehetünk 

nyugodtak és békések. „De mindörökké 

nyughatatlanul, / Istentől mégis Békessége 

van.” Isten csodája az is, hogy éppen a 

’szívünk nyugtalansága’ miatt élhetünk, 

lehetünk nyugodtak. A másik alapigazság 

pedig az, hogyha hisz az ember Istenben, 

akkor nagy nyugtalanság, kapkodás, sietség 

lehet körülötte, ő belül mégis nyugodt tud 

maradni. „Nyugalma nincs, de Békessége 

van.” – mondja a költő. 

- A második versszakban megjelenik a vihar 

képe, ami az élet nehézségeit, próbáit 

szimbolizálja, és szinte özönvízszerű, ezt 

jelzi az örök jelző is:  „vihar, / Örök 

hullámzás a víz felszíne.” Ez a hasonlat is a 

korábbi tételt igazolja, miszerint a felszín 

hullámozhat, de az ember szíve attól még 

háborítatlanul pihen. 

- A harmadik strófa arról szól, hogy a 

nyugtalanság, örökös rohanás, értékek utáni 

hajsza általánossá vált, és ezért egyre 

nagyobb szükség van olyan emberekre, 

akik a fenti két versszakban említett 

Nyugalommal és Békességgel 

rendelkeznek. „Te sugarazd szét 

békességedet, / És szóval, kézfogással 

másnak add.” A költő arra buzdít, hogy 

ahogyan a kapkodás is járványként ragad, 
ugyanúgy Isten Békessége is ragadhat – ha 

mi továbbadjuk magunkból szóval és tettel. 

- A negyedik versszak Húsvétot idézi, azt, 

hogy Jézus meghalt azért, hogy nekünk 

Békességünk lehessen. Ezért köszön így 

először Krisztus az üres sírhoz igyekvő 

asszonyoknak így: Békesség néktek!  

megbeszélése 
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Ebben a strófában olvashatunk arról az 

ígéretről is, hogy amellett, hogy tovább 

adhatjuk az isteni Békességet, még más 

ajándékot is kapunk: ragyogó reggelt, 

csillaghímesebb és békességesebb éjszakát. 

Vagyis nyugodt, kiegyensúlyozott, boldog 

életet. 

- Az utolsó, ötödik strófában még egyszer 

erre a lelkületre biztat a költő: „Békesség 

Istentől: mi így köszönjünk, / Hogy 

köszöntésünkben lélek legyen.”, vagyis, 

hogy ne csak megszokásból üdvözöljük a 

másikat, hanem szavainkban lélek legyen. 

Tanácsát egy természeti és egyben biblikus 

képpel is alátámasztja a szerző: a 

vihartépett fán is meg tud pihenni a 

(vad)galamb, és így kétszeresen is 

békességet hoz; egyrészt jelentésével, 

másrészt pedig a fa Isten segítségével új 

termést – Békességet ad. 

• A vers időkezelése 

*Várt válaszok: 

- Az egész vers jelen idejű. 

28-

32 

4. csoport feladatának közös megbeszélése: 

Stílus elemzése (retorikai eszközök, stilisztikai 

eszközök) 

*Várható válaszok: 

• Stilisztikai eszközök, szóképek: 

- allegória: Békesség 

- Megszemélyesítés: „..Pihen a tenger s az 

ember szíve”; olvasó: „Vihartépett fák – 

ágainkon…” 

- Hasonlat: „S ez a Nyugtalanság, mint a 

járvány, ragad.” 

• Retorikai alakzatok: 

- ismétlés: „Nincs nyugalom, nincs 

nyugalom.” 

- halmozás: nincs nyugalom – nyugtalanság 

- gondolatritmus 

- anafora 

- párhuzam: szív, vihar – nyugtalanság 

- ellentét: nyugtalanság – Békesség, … 

- megszólítás: „Te sugarazd szét 

Békességedet…” 

Új ismeretek 

kialakítása, 

ellenőrzés 

Csoportmunka 

kérdéseinek 

közös 

megbeszélése 

33- 

36 

5. csoport feladatának megbeszélése: 

Grammatikai megformáltság vizsgálata: szám és 

személy viszonya, nominális vagy verbális stílus, 

mondatformák 

• Szám- személy viszonya: 

*Várt válaszok: 

Új ismeretek 

kialakítása, 

ellenőrzés 

Csoportmunka 

kérdéseinek 

közös 

megbeszélése 
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- 1-2. strófa: Egyes szám harmadik személy 

(ő) – általános mondanivaló kifejezésére 

szolgál 

- 3 –4. strófa: Egyes szám második személy 

(te) – személyessé teszi az üzenetét 

- 5. strófa: Egyetemessé teszi mondanivalóját 

a többes szám első személlyel (mi) 

Ezzel az ívvel a költő az ’ismerkedés útját járja 

be’, hogy egy átlagos valakiből, hogy lesz 

tegezhető ismerős, majd a közösség tagja. 

• Nominális vagy inkább verbális stílusú a mű? 

*Várt válasz: 

- Inkább nominális stílusú. Ezzel is jelzi a 

szerző, hogy a Békesség az egy állapot, és 

nem cselekvés. 

• Milyen mondatfajták vannak a műben? 

*Várható válaszok: 

- A legtöbb mondat kijelentő módú. 

- Felszólító mód: Te sugarazd szét 

Békességedet…”, „Reggel mondd, délben 

mondd és este mondd…” 

37- 

40 

6. csoport kérdéseinek megválaszolása: 

• Miben hasonlít Reményik verse Tóth Árpád Isten 

oltó-kése c. művére? 

*Várható válaszok: 

- Nincs nyugalom, az élet örök próbák harca 

- Isten tud egyedül megoldást adni. 

- Csak Istennél van igazi békesség. 

- Reményiknél is megjelenik a ’nehézségben 

is lehet békesség’ gondolata: 

„Vihartépett fák - ágainkon mégis 

Vadgalamb búg és Békesség terem.” 

Ugyanezt a gondolatot Tóth Árpád így fejezte 

ki: „… tiéd az én harcom, 

És győztes távolba néz 

Könnyekkel szépült, orcád-fényű arcom.” 

• Miben tér el Reményik verse Tóth Árpád Isten 

oltó-kése c. művétől? 

*Várható válaszok: 

- hangnem más: Tóth Árpádé ima, Reményik 

versében nincs annyi személyes vonás, 

annyi őszinte megnyílás 

- Reményik azt írja, hogy a mélyben béke 

van (≈ az ember lelkében), Tóth Árpádnál 

ez nem jelenik meg 

- Reményik nyugtalanságot említ, az Isten 

oltó-kése c. versben próbákról olvashatunk. 

- Tóth Árpád Istenhez könyörög, hozzá 

imádkozik, Reményik viszont Jézusról 

beszél (ld. 6. strófa) 

Új ismeretek 

kialakítása, 

ellenőrzés 

Csoportmunka 

kérdéseinek 

közös 

megbeszélése 
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41- 

44 

7. csoport feladatának közös értelmezése: 

• Mi a vers örökérvényű jelentéstartalma? 

*Várható válaszok: 

- Az ember élete örök rohanás, és ha nincs 

benne egy megtartó erő, akkor csak 

sodródni fog az árral. 

- Akinek nincs hite, azt elragadja valamelyik 

korstílus, vagy valaminek (pénz, siker, 

karrier, …) a hajszolása. 

- A tömegemberek sorsa a nyugtalanság. 

- Ha hiszünk Istenben, akkor bármilyen 

zavaros élethelyzetben sem kell 

kétségbeesnünk, mert Békesség van a 

szívünkben. 

- Isten Békessége megnyugtat, kiveszi a 

szívünkből a haragot, irigységet, törtetést, 

… és helyébe belső ragyogást, szelídséget, 

szeretetet, igazi Békét ad. (…) 

Új ismeretek 

kialakítása, 

ellenőrzés 

Csoportmunka 

kérdéseinek 

közös 

megbeszélése 

44-

45 

• Mik voltak a vers központi fogalmai? Hányszor 

hangoznak el? 

*Várható válaszok: 

- A Békesség (nagybetűvel): a versben 13-

szor hangzik el. 

- A Nyugalom hiánya, amit 10-szer említ a 

szerző. 

• Vagyis ezzel is azt sugallja szerző, hogy Isten 

erősebb, az ő Béke üzenete ha halkabb is, de 

kitartóbban hív. 

• A megismert három vers Istenről szól, arról, hogy 

három különböző költő hogy képzeli el az életet, 

milyen megoldást lát problémáinak megoldására, 

milyen szerepet szán abban Istennek, másoknak. 

Házi feladat: Dolgozzátok ki ebből a három 

versből a Látásmódok c. téma Isten-képek a 

magyar irodalomban Balassi Bálinttól Reményik 

Sándorig c. tételt, kiemelve a főbb elemzési 

szempontokat, és részletes választ adjatok arra a 

kérdésre is, hogy: Mit üzen nekem az adott vers? 

Úgy készítsétek el, hogy beszedem. 

Köszönöm a mai munkátokat! 

Ismeretek 

megszilárdítása, 

részösszegzés, 

az elemzés 

lezárása 

 

 

 

 

 

A téma lezárása, 

összefoglalása 

 

 

 

Házi feladat 

feladása. 

Frontális 

munka, 

megbeszélés 

tanári 

irányítással 
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2.) Szöveges elemzés, indoklás 

 

Az órát a házi feladat megbeszélésével kezdjük. A kiemelt motívumok (galamb, 

olajág, Noé, bárka) segítségével felidézzük egyrészt a múlt órai vers elemzését, új 

nézőpontból szemlélhetjük a verset, valamint ez a négy jelkép – ha rejtetten is – de 

megjelenik Reményik Sándor tárgyalt versében, így a két vers közti kapcsolatteremtés is 

didaktikai célom. A szimbólumok használatának megértése és önálló értelmezése ráadásul 

további előnyökkel jár: a XX. századi irodalom műveinek tanulmányozásakor - tovább építve 

a szimbolista költészet megértését -, képzőművészeti alkotások megnézése közben; valamint 

fejleszti az egyén többszintű gondolkodásmódját, hogy diákunk ne csak azt lássa, amit elsőre 

észrevesz, hanem nézzen a dolgok mögé, vegye észre azt is, ami sokak számára észrevétlen. 

A keresztény motívumok versben való megjelenésének elemzése a tudatosítást szolgálja, Noé 

történetének felidézése pedig nemcsak a vers megértése miatt hasznos, hanem azért is, hogy 

az új szempontok között legyen egy biztos, ismerős pont, amire támaszkodni lehet. 

A vers hangulatának vizsgálata azért szükséges, hogy később a diákjaim már önállóan 

észrevegyék, hogy ez már egy visszatérő szempont (az Isten oltó-kése c. mű elemzésekor is 

szerepelt), és ezzel is össze tudják vetni Tóth Árpád alkotásával. Balassi versét csak röviden, 

néhány mondatban foglalom össze, mivel ennél a műnél a hosszabb lezárás fölösleges, hiszen 

ez csak a tétel egyik részállomása volt, összefoglalni majd átfogóan az egész témát kell. 

 Az óra nagy részében Reményik Sándor életével, ill. egyik kiemelt versével 

foglalkozunk. A Békesség Istentől c. verset értelmezzük a legrészletesebben, a korábban már 

megismert elemzési szempontsor szerint, hat kérdéskörrel. Hét csoportot alakítottam ki, mert 

a második téma a leghosszabb, legidőigényesebb, ezért úgy tudunk teljes értelmezést adni, ha 

két csoport is ezzel a feladattal foglalkozik. Azért ezt a verset elemezzük a három közül a 

legmélyrehatóbban, mert a téma lezárásaként fel szeretném eleveníteni a verselemező 

szempontokat, ill. lehetőséget szeretnék adni arra is, hogy diákjaim hasonló módszerrel, de 

önállóan elemezzék le a már megbeszélt két költeményt is. 

Szempontsoromban a cím és a vershelyzet vizsgálatával kezdünk, ami jó kiindulópont 

bármely műelemzés során. A kompozíció elemzése a legteljesebb feladat, ami feltételezi a mű 

teljes megértését, átlátását. A második és harmadik csoport kérdéseit egészíti ki a stilisztikai 

jegyek, és a grammatikai megformáltság vizsgálata. Ez a két feladat látszólag egyszerűbb, de 
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pontosabb, aprólékosabb szemléletmódot és nyelvtani ismereteket is igényel, ezzel is erősítve 

azt a gondolatot, hogy egy vers szépsége a részletekben rejlik. 

Tóth Árpád művével való összehasonlítás a tétel központi üzenetével-témájával keresi az 

azonosságot, ill. különbséget, amellyel a lényeglátás, tömörítés, összevetés, érveléstanítás a 

didaktikai célom. Ez a visszacsatolás újra feleleveníti az Isten oltó-kése c. művet, annak 

fontos részleteit újra kiemeljük, ezáltal tudatosítjuk és rögzítjük azt. 

Az utolsó csoport témája a legszemélyesebb és egyben a legáltalánosabb nézőpont, ami egy 

összefoglaló elemzés befejezése is lehet: az egyetemes mondanivaló vizsgálata. Ez a 

szempont azért fontos, mert sok diák nem tudja, hogy egy dolgozatot, esszét mivel, hogyan 

zárjon le, így ez a módszer számukra nyújt segítséget. Másfelől pedig összegzi, hogy az adott 

költemény miért szép, miért érdemes vele foglalkozni; vagyis az elemzés célját mutatja meg. 

A vers központi fogalmait azért emelem ki az értelmezés végén még egyszer, számokban is 

kifejezve, mert ezzel is tudatosítani szeretném, hogy a Békesség az erősebb, még ha a 

versben, ill. az életben is a nyugtalanság tűnik talán hangsúlyosabbnak. 

 A házi feladat csak első ránézésre tűnik soknak, azonban azon diákjaim számára, akik 

végig figyeltek, és segítették a közös elemzés munkáját, nem jelent különösebb nehézséget, 

sőt még fejleszti is gondolkodásmódjukat, értelmezési készségüket, önálló 

véleményalkotásukat. Diákjaim házi feladatát azért szedem majd be, hogy ezzel is motiváljam 

őket annak elkészítésére, hangsúlyozzam a tétel komolyságát, és figyelmeztessem őket arra, 

hogy az önálló meglátások, észrevételek a kulcsfontosságúak nemcsak az irodalom órán, de 

az életben is. 
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V. Befejezés 

 

 

Három óratervem megírása során nagyon figyeltem arra, hogy a szakmai tudás mellett a 

didaktikai háttér is hasonló szerepű legyen; ugyanis elengedhetetlennek tartom, hogy egy 

tanár pszichológiailag és pedagógiailag jól felépített órát tartson, ami nem csupán a diákok 

tárgyi tudásának növelését, hanem Emberré válásukat is segíti. 

Gyakorló tanításom során számos nehézséggel találkoztam, mint például: az óra 

legteljesebb kihasználtsága, a csoportmunka hatékony megbeszélése, a részösszefoglalások 

fontossága, a tudatosítás – visszacsatolás ismétlése… Óraterveimben ezért ezekre a 

szempontokra különösen is odafigyeltem. Percre pontos időbeosztásom nemcsak a 

mondanivaló fontosságát jelzi, hanem kapaszkodó tanárnak és diáknak egyaránt. A 

csoportmunkák megbeszélésének idejét a téma nagyságától, hosszától és fontosságától 

függően osztottam be, mindenhol közös megbeszéléssel ellenőrizve a válaszokat, ezáltal 

jelentősen bevonva a többieket is. Többször kiemeltem a tárgyalt művek lényeges pontjait, 

hangsúlyoztam a versek főbb gondolatait, több szempontból is megközelítve és kiemelve azt. 

Sokszor közösen foglaltunk össze, vagy épp a diákoknak kellett visszaemlékezniük egy-egy 

már korábban tanult ismeretre; ill. megerősítettem és kiegészítettem a diákok észrevételeit, 

ezáltal világossá téve, hogy melyek a főbb mondanivalók, mi kerüljön a füzetbe. 

Miközben gyakorló tanítottam, azt vettem észre, hogy a diákok nem értik a műelemzések 

módszerét, sokan nem látják át egy-egy vers üzenetét, nem tudják összekapcsolni a költészetet 

más tudományágakkal. Óraterveimben ezért elemzek minden költeményt más-más 

szempontok, aspektusok szerint, hogy ebből minden diák megtalálja a hozzá közelebb állót, 

érthetőt. A kiosztott elemzési szempontsorom is az értelmezést, tájékozódást segíti, a 

lehetséges kérdésfelvetéseket adja meg, felkészítve diákjaimat arra, hogy ezeknek a 

szempontoknak a birtokában nem kell félniük egy ismeretlen műtől sem. 

A költemények üzenetét minden órán csoport-, páros- vagy önálló munkában is értelmezték a 

diákok, közösen együtt is hangsúlyoztuk a főbb mondanivalókat, ill. minden elemzés, 

valamint az egész téma befejezésénél is külön kiemeltük ezeket. Egy vers üzenetének 

megértése azért ennyire fontos számomra, mert enélkül értelmetlenné válik az irodalom 

tanítása-tanulása, ill. bármilyen szöveggel való foglalkozás. Ha egy diák ezt nem érti meg, 

akkor akár egy egyszerű szövegértés is nehéz feladat lesz számára, és így máris lemarad egy 

versenyben, egy állásinterjún, ill. az egész életében is. 
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Az órán tárgyalt szempontsorok, sokoldalú megközelítések ezt a ’kisiklást’ akadályozzák 

meg, fejlesztik a diák nézőpontrendszerét, felkészítik a bonyolultabb, összetettebb szövegek 

értő olvasására. 

Minden órán más-más tudományágat vontam be az elemzésbe: az elsőn az életérzés és 

a vershelyzet vizsgálata során a pszichológia egyes részeit, ill. bibliaismeretet; a második órán 

a hittudományt, történelmet és a mitológiát, harmadik órámon pedig az előbbiek kiteljesítését: 

a legteljesebb irodalmi értelmezést végeztük, amely magában foglalja a lélektant, a vallást, a 

történelmet, a mitológiát és a nyelvészetet. – Célom az volt, hogy ezt diákjaim is lássák meg, 

vagyis, hogy megértsék azt, hogy a költészet, az irodalom nem egy becsukható unalmas 

könyv, az élet egyik érthetetlen részlete, ami nyugodtan ki is hagyható. Az irodalom maga az 

élet, és ha egy-egy verset megért az ember, azzal kitágul a világ, érthetővé válik a másik 

ember, színesebb lesz a hétköznapi szürkeség, és kimondhatóvá válik a bennünk lévő 

kimondhatatlan. 
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VI. Mellékletek 

 

Melléklet 1. 

 

„Pénzt, egészséget és sikert  

Másoknak, Uram, többet adtál,  

Nem kezdek érte mégse pert, 

És nem mondom, hogy adósom maradtál.” 

 

- Mt. 6; 19-20: „Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a rozsda és a moly 

megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják; Hanem gyűjtsetek magatoknak 

kincseket a mennyben, ahol sem a rozsda, se a moly meg nem emészti; és ahol a 

tolvajok sem ássák ki, és nem lopják el.” 

- Mt. 6, 21: „Mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is.” 

- Jak. 5, 1: „Tehát, ti gazdagok, sírjatok és jajgassatok a bekövetkező nyomorúságotok 

miatt!” 

- I. Tim. 6, 10: „Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme, amely után sóvárogva 

egyesek eltévelyedtek a hittől, és sok fájdalmat okoztak önmaguknak.” 

- Jób. 12, 16: „Tőle van az erő és a siker, hatalmában van a tévelygő és a tévelygésbe 

vivő.” 

- Zsolt. 17, 6: „Hozzád kiáltok, mert te meghallgatsz engem.” 

 

 

„Nem én vagyok az első mostohád; 

Bordáim közt próbáid éles kését 

Megáldom, s mosolygom az ostobák 

Dühödt jaját és hiú mellverését.” 

 

- Jak. 1, 2-3: „Teljes örömnek tartsátok testvéreim, amikor különféle kísértésbe estek, 

tudván, hogy hitetek próbája állhatatosságot eredményez. 

- Jak. 1, 12: „Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, 

elnyeri az élet koronáját, melyet az Úr megígért az őt szeretőknek.” 

- Mt. 5, 10-12: „Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek 

országa. Boldogok vagytok, ha énmiattam gyaláznak és üldöznek titeket, és 

mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és ujjongjatok, mert jutalmatok 

bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek." 

- I. Pét. 2, 19: „Mert kegyelem az, ha valaki Istenre néző lelkiismerettel tűr el 

sérelmeket, amikor igazságtalanul szenved.” 

- I Pét. 4, 13-14: „Sőt, amennyire részesültök a Krisztus szenvedésében, annyira 

örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is ujjongva örülhessetek. Boldogok 

vagytok, ha gyaláznak titeket a Krisztus nevéért, mert a dicsőség Lelke, az Isten Lelke 

megnyugszik rajtatok.” 

- I. Pét. 4, 16-18: „Ha azonban valaki mint keresztyén szenved, ne szégyenkezzék, 

hanem dicsőítse Istent ezzel a névvel. Mert itt van az az idő, amikor elkezdődik az 

ítélet az Isten háza népén. Ha pedig először rajtunk kezdődik, akkor mi lesz a vége 

azoknak, akik nem hisznek az Isten evangéliumában? És ha az igaz is alig menekül 

meg, akkor hova lesz az istentelen és a bűnös?” 
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- Mt. 5, 45: „... legyetek mennyei Atyátoknak fiai, aki felhozza napját gonoszokra és 

jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak.” 

- I. Pét. 5, 7: „Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rátok.” 

„Tudom és érzem, hogy szeretsz: 

Próbáid áldott oltó-kése bennem 

Téged szolgál, mert míg szívembe metsz, 

Új szépséget teremni sebez engem.” 

 

- Zsid. 12, 5-7: „Fiam, ne vesd meg az Úr fenyítését, és ne csüggedj el, ha megfedd 

téged, mert akit szeret az Úr, azt megfenyíti, és megostoroz mindenkit, akit fiává 

fogad. Szenvedjétek el a fenyítést, hiszen úgy bánik veletek az Isten, mint fiaival. Hát 

milyen fiú az, akit nem fenyít az apja?” 

- Róm. 8, 28-29: „Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra 

szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott. Mert akiket eleve kiválasztott, 

azokról eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek Fia képéhez, hogy ő legyen az 

elsőszülött sok testvér között.” 

- Róm. 8, 38-39: „Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, 

sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem 

mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten 

szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban.” 

- I. Ján. 4, 10 és 19: „Ez a szeretet, és nem az, ahogy mi szeretjük Istent, hanem az, 

hogy ő szeretett minket, és elküldte a Fiát engesztelő áldozatul bűneinkért… Mi tehát 

azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket.” 

- Lk. 2, 34-35: „Simeon pedig megáldotta őket, és ezt mondta anyjának, Máriának: 

"Íme, ő sokak elesésére és felemelésére rendeltetett Izráelben, és jelül, amelynek 

ellene mondanak, a te lelkedet is éles kard járja majd át -, hogy nyilvánvalóvá legyen 

sok szív gondolata." 

- I. Kor. 8, 1: „… a szeretet pedig épít.” 

- Hós. 6, 1: „... az Úr megsebez, de meg is gyógyít, megver, de be is kötöz bennünket.” 

 

 

„Összeszorítom ajkam, ha nehéz 

A kín, mert tudom, tiéd az én harcom, 

És győztes távolba néz 

Könnyekkel szépült, orcád-fényű arcom.” 

 

- Mt. 10, 22: „…de aki mindvégig kitart, az üdvözül.” 

- I. Tim. 6, 12: „Harcold meg a hit nemes harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre 

elhívattál, amelyről vallást tettél szép hitvallással sok tanú előtt.” 

- Zsolt. 33, 20: „Sok baj éri az igazat, de valamennyiből kimenti az Úr.” 

- Zsolt. 17, 6: „Fölruházol erővel a harcra.” 

- I. Thessz. 5, 24: „Hű az, aki elhív erre titeket; és ő meg is cselekszi azt.” 

- Róm. 8, 29: „Mert akiket eleve kiválasztott, azokról eleve el is rendelte, hogy 

hasonlókká legyenek Fia képéhez, hogy ő legyen az elsőszülött sok testvér között.” 

- Jel. 3, 5: „Aki győz, azt öltöztetik fehér ruhába, annak a nevét nem törlöm ki az élet 

könyvéből, hanem vallást teszek nevéről az én Atyám előtt és az angyalok előtt.” 

- Jel. 21, 7: „Aki győz, örökölni fogja mindezt, és Istene leszek annak, az pedig fiam 

lesz.” 

- 5Móz. 1, 17: „… Embertől ne tartsatok, mert az ítélet Isten ügye. Ami pedig nektek túl 

nehéz, azt hozzátok elém, és én meghallgatom azt.” 
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- I. Kor. 9, 26: „Én tehát úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél.” 

- I. Tim. 6, 12: „Harcold meg a hit nemes harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre 

elhivattál...” 

Melléklet 2. 

 

 

Szempontsor a műelemzéshez – líra 

 

Bevezetés: 

- a költő helye, jelentősége az irodalomban 

- a vers helye a költő életművén belül 

- a téma jelentősége a költészetben, a korban, a költő életművében 

Tárgyalás (NEM sorrendben!): 

- verset ihlető körülmények 

- cím és a mű kapcsolata 

- mondanivaló esztétikai megformáltsága: vershelyzet, tartalom és forma kapcsolata, 

időkezelés, stilisztikai és retorikai jegyek, motívumok, tagolás és kompozíció, … 

- grammatikai - nyelvi megformáltság 

- versforma, ritmus, műfaj 

- szellemi hatások a műre (a kor stílusának mennyire felel meg), összevetés más hasonló 

témájú művel, …. 

Befejezés: 

- a mű üzenete a mai olvasóhoz 

- személyesen mit mond nekem (nemtetszést is lehet!) 

- MINDEN véleményt indokolni kell!! 

Tilos: életutat ismertetni, vsz-ról vsz-ra leírni a tartalmat 
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