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Az összehasonlító műelemzés

 Az érettségi egyik választható szövegalkotási feladata

 Időtartam: 150 perc

 Terjedelem: 400-800 szó



Mit vizsgálunk?

 A két mű közös és eltérő jegyeit, az eltérések 

lehetséges okát (pl.: eltérő korszak, korstílus, 

történelmi-társadalmi környezet, téma, motívum stb.)

 A feladat mindig megnevez 3-4 szempontot, amit 

mindenképpen vizsgálni kell. Ezek közül egyiket sem 

hagyd el! 



Példa

 Hasonlítsa össze Balassi Bálint Az ő szerelmének örök és maradandó 

voltáról… és Vas István Kalligráfia c. költeményét felépítés, mondanivaló és 

költői nyelvhasználat szempontjából! Mutassa be, hogyan hatott a korszak 

a művek stílusára!

 A két művet csatolmányban találod, ill. itt hallgathatod meg őket:

 https://www.youtube.com/watch?v=mhHuSSOj6bI

 https://www.youtube.com/watch?v=bkK2YgOZFpk

https://www.youtube.com/watch?v=mhHuSSOj6bI
https://www.youtube.com/watch?v=bkK2YgOZFpk


Balassi Bálint 

Negyvenhetedik

Item inventio poetica:

Az ő szerelmének örök és maradandó voltáról

Csak búbánat nótájára

Idővel paloták, házak, erős várak, városok elromolnak,

Nagy erő, vasztagság, sok kincs, nagy gazdagság idővel mind elmúlnak,

Tavaszi szép rózsák, liliom, violák idővel mind elhullnak,

Királi méltóság, tisztesség, nagy jószág idővel mind elvesznek,

Nagy kövek hamuvá s hamu kősziklává nagy idővel lehetnek,

Jó hírnév, dicsőség, angyali nagy szépség idővel porrá lesznek,

Még az föld is elagg, hegyek fogyatkoznak, idővel tenger apad,

Az ég is béborul, fényes nap setétül, mindennek vége szakad,

Márvánkőben metszett írás kopik, veszhet, egy heliben más támad,

Meglágyul keménség, megszűnik irigység, jóra fordul gyűlölség,

Istentül mindenben adatott idővel változás s bizonyos vég,

Csak én szerelmemnek, mint Pokol tüzének nincs vége, mert égten ég.

Véghetetlen voltát, semmi változását szerelmemnek hogy látnám,

Kiben Juliátul, mint Lázár ujjátul, könnyebbségemet várnám,

Ezeket úgy írám, és az többi után Juliának ajánlám.

Vas István: Kalligráfia

Széthull a gipsz, az üveg eltörik,

Idővel paloták, házak, erős

Várak, városok elromolnak, egyszer

Párizs, New York és Mucsa semmivé lesz,

A vasbetont a szupertermeszek

Szétrágják, a műanyagok piszokká

Rohadnak, az égitestekre fellőtt

Szerkezetek homokba, kráterekbe

Merülnek, el nem állnak államok,

A diktatúrák, demokráciák,

Titkárok, elnökök, igazgatók,

A tábornagyok és a társulások,

Junták, hippik és halálos hatalmak,

egybeolvad a tömeg és elit,

Kihalnak a normatív kritikák,

De ameddig világ van valahol,

El nem felejti, felszökell szívéből

A világ talányos titkosírása,

Rejtjeles rúnák rendszere, amit mi

A nyári égre ketten följegyeztünk.

http://magyar-irodalom.elte.hu/sulinet/igyjo/setup/portrek/balassi/47.htm#73
http://magyar-irodalom.elte.hu/sulinet/igyjo/setup/portrek/balassi/47.htm#80


A megírás menete 1.

 Először alaposan olvasd át a feladatot. Húzd alá a 

megadott szempontokat, és azonnal írd fel a 

piszkozatlapra is!

 Utána következik a két vers figyelmes újraolvasása, 

értelmezése. 



A megírás menete 2.

 Ha közben észreveszel bármilyen egyéb 

hasonlóságot vagy eltérést, jegyezd föl a 

piszkozatpapírra!

 Az információkat csoportosítsd a papírodon. 

Erre két módszer van.



A megírás menete 2.1

 Az egyik módszer szerint egy 

halmazábrát rajzolsz fel.

 A két halmazba a két mű eltérő 

jellemzőit írod be, a metszethalmazba 

pedig a közös tulajdonságokat.

 Ügyelj arra, hogy a feladatban 

megadott szempontok mindenképpen 

szerepeljenek a halmazábrában!



A megírás menete 2.2.1

 A másik megoldás a táblázatos 
összehasonlítás. Én inkább ezt javaslom. A 
lírai művek elemzési szempontrendszere 
mentén haladva építsd fel! (A lírai művek 
elemzési szempontrendszerét lásd. a Hasznos anyagok 
között!)

 Rajzolj fel egy táblázatot, amelybe  először 
a feladatban megadott szempontokat 
rögzíted.

 Ezeken kívül hagyj üres sorokat egyéb 
szempontoknak is, hogy meglegyen a 
szövegalkotás kívánt terjedelme!



A megírás menete 2.2.2

 Vizsgáld meg a feladatban 

megadott szempontokat, és a 

megállapításaidat írd a 

táblázatba!

 Írd a táblázatba a többi, általad 

észrevett hasonlóságot és 

különbséget is!

 A versekben lévő motívumokra, 

különösen nagy gondot fordíts, azok 
elemzésével mélyebb jelentéshez 

juthatsz. 



A megírás menete 2.2.3

 A többi vizsgált szempontot is próbáld 
kategóriába sorolni! (Pl. mélabús, 
könnyed, vidám – ez a vers hangulata; 
A vers típusa: idő- és értékszembesítő is 
lehet, a műfaja sokféle: dal, óda, 
elégia, stb.  A műforma: szonett vagy 
szabadvers.  A szövegben előforduló  
igéket feltétlen nézd át,  miről 
árulkodnak? 

 Ezt a lépést akkor is meg kell tenned, 
ha a halmazábrás összehasonlítást 
választottad.



A megírás menete 3.

 Most pedig következzen az információk sorba rendezése!

 Ha az előbbi módok valamelyikén, eleve csoportosítva írtad le az 

információkat, már alig van dolgod.

 Állítsd sorba a szempontokat az alapján, melyek az alapvetőek, 
melyik melyikre épül. Pl. hasonlóságok: közös téma – megegyező 

verssor – szerkezet hasonlósága, egyező motívumok stb…

– különbségek: kor, korstílus - versforma, nyelvhasználat, világkép 

különbsége, stb.



A dolgozat felépítése 1.

 Ezután jön a dolgozat megírása. 

 Mindig a hasonlóságokkal kezdd! 
Mindig az időben korábbi verssel kezdd! (Hiszen az 

előbb keletkezett hathatott a későbbire, fordítva viszont 

nem valószínű…)

 Úgy elemezd a művet, hogy folyamatosan visszautalsz a 

másikra!  Egyezések és különbözőségek mentén tárod 

fel a szövegeket. 



A dolgozat felépítése 2.

 A másik módszer (ez a profibb), hogy szempontonként haladsz végig 

az alkotásokon, tehát párhuzamosan elemzed őket.

 Először a feladatban  megadott szempontokat hasonlítsd össze! 

 A címelemzés ne maradjon el!  Majd folytasd mindazzal, amivel 

kiegészítetted a táblázatodat: 

Pl. egyik mű hangulata + hangulatteremtő eszközök – másik mű hangulata + 

hangulatteremtő eszközei; egyik mű szerkezete – másik mű szerkezete; egyik mű 

világképe – másik mű világképe stb.

 Kiemelésekkel, idézetekkel is támaszd alá az állításodat! 



Kidolgozás 

 Ne feledjétek, a poétika eszköze a zeneiség, a ritmus, a rím. 

 Legyen fületek, szemetek! 

 Vegyétek észre a hangok lágyságát vagy pattogó keménységét. 

 Mindennek üzenete van. (akár nagy kezdőbetűs szónak vagy kurzivált írásnak) 

 A lírai művek érzelmeket, képeket, gondolatokat közvetítenek, s teszik ezt a 

költői alakzatokkal, képekkel. 

Érdemes átgondolni, melyik stílus jellemzőit véled felfedezni, annak milyen jegyei 

találhatók meg  a versben.



 Nem számít összehasonlításnak, ha külön-külön 

elemzed az alkotásokat, és nem hívod fel a 

figyelmet a hasonlóságokra, különbségekre. 

(Magyarán 0 pontot ér.)



Jótanácsok

 Ügyelj arra, hogy kb. ugyanannyit írj mindkét elemzett költeményről!

 A bevezetésben felvethetsz egy problémát, amire a két mű reflektál, vagy 
feltehetsz kérdéseket, amire a művek választ adnak, esetleg, ha tudsz, írhatsz a 

két költemény történelmi koráról vagy műfajáról – szóval a bevezetés mindkét 

versről szóljon.

 A tárgyalásban elvégzed az összehasonlítást. Kérdések, szerkezet, képvilág, 

motívumok, poétika mentén stb. 

 A befejezésben összegezd a legfontosabb hasonlóságokat-eltéréseket, vonj le 

végkövetkeztetést, írj a művek aktualitásáról, vagy foglald össze a feldat

kérdése szerint a tapasztalatodat! (Ne legyen tetszésnyilvánítás!) 



Jótanácsok

 Kerüld a szerzők nevének folyamatos ismételgetését! 

 A vers szinonimái: szöveg, mű, alkotás, költemény, de a műfajával is 
megnevezheted!

 Ha elkészültél az elemzéssel, legyen annyi időd és türelmed, hogy újra 
elolvasd a munkádat! 

 Ügyelj a szöveg központozására és a jó helyesírásra. 

PS.:  Sikeres érettségit kívánunk neked! ☺


