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A szépirodalmi szöveg

 Ahogy a hétköznapi élet szövegeinek, úgy az irodalmi szövegnek is az 

anyaga (eszköze, jelrendszere) a nyelv.

 Az értelmi-érzelmi hatás elérése érdekében a mindennapi és a 

szépirodalmi nyelvhasználat is él a nyelvi elemek tudatos elrendezésével 

és a képi látásmóddal (Miska kancsó, agrárolló, stb.)

 A szépirodalmi szövegnek azonban kiemelten fontos jellemzője, hogy a 

jelentés érdekében hogyan és milyen poétikai eszközökkel él.

 Mivel az irodalmi műben a szavak jelentése, használatának módja, 

környezete többnyire eltér a hétköznapitól, ezért az ilyen szövegek 
megértése nehezebb lehet, több gondolkodást, érzékenyebb 

odafordulást igényel.   



Lackfi János: Kukorica
Olvasd el figyelmesen a verset, majd válaszolj a kérdésekre, oldd meg 

a feladatokat!

Nyári nappal

cirreg a kukorica,

berreg a kukorica

csuhéja.

Peng a címer,

nap-csiga csirizeli,

nap-csiga csirizeli

be fénnyel.

Állnak a szárak,

csontseregek,

sárgás fogsor:

cső nevet.

Nyári nappal

cirreg a kukorica,

berreg a kukorica

csuhéja.



1) Feladat

Írd a kép megfelelő 

eleméhez a kukorica 

versben is megjelenő részeit:

csuhé, címer, szár, cső



2) Feladat

a)

Nyár eleje, közepe vagy vége szerepelhet a 

versben? Mi, hogyan árulja el ezt?

b)

Mi minden utal nyelvileg a versben arra, hogy egy 

kukoricatőről, illetve hogy egy kukoricatábláról 

van szó?

c)

Hányféleképpen értelmezhető eszerint a versben 

az egyes szám használata (kukorica, csuhéja, 

címer, cső)?



3) Feladat

a) 

Húzd alá a versben a hangutánzó szavakat!

b) 

Milyen időjárási elemhez kapcsolódnak (mi tesz 

lehetővé efféle hangzásokat)?

c) 

Mi a sok hangutánzó használatának szerepe? 

Hogyan alakítja a vers hangulatát? 

d)

Milyen szerkezetet hoz létre az ismétlés? Szerinted 

milyen hatást kelt? 



4) Feladat

a) 

Keres példát a versből:

szó eleji összecsengésre (alliteráció)

hosszú magánhangzót tartalmazó szóra

vegyes hangrendű verssorra

mély hangrendű verssorra

magas hangrendű verssorra

b)

Fogalmazd meg, a gyűjtött példák alapján, mi 

jellemzi a vers hangzását, hangulatát!



5) Feladat 

Milyen kapcsolat/hasonlóság alapján 

azonosítható a metaforában:

a)

az álló kukoricaszár a „csontseregekkel”?

b)

a kukorica cső a sárgás fogsorral?

c)

a kukorica cső a nevetéssel



6. Feladat

Hasonlítsd össze a két verset! 

a) 

Írj a halmazábrába 2-2, csak a Weöres-, illetve a 

Lackfi-versre jellemző észrevételt (különbségek)!

b) 

Írj 2 hasonlóságot is!

Weöres-vers            Mindkét vers            Lackfi-vers



Sikeres felkészülést, eredményes felvételit 

kívánunk!


