
Radnóti Miklós: Decemberi reggel 

 

Én azért ajánlom ezt a verset, mert szerintem Radnóti nagyon szépen ábrázolt egy 

decemberi reggelt. Nagyon tetszik, ahogy leír mindent, részletesen, hogy milyen a nap 

sugara, vagy milyen a kinti környezet. Még tetszik a vers szerkezeti felépítése, ahogy a 

szobából „egyre távolabb jut” a nézőpont. Számomra fontos, hogy megemlít egy havas 

erdőt és a síelést a költő, mert ha a tél jut eszembe, akkor egyből a havas erdők, a síelés és 

a hószállingózás az, ami beugrik. Van, hogy egy reggelen én is így ébredek, mikor a reggeli 

napsugár bevilágít az ablakomon, ahogy kinézek, látom a havat, az erdőt és a kutyáinkat, 

ahogy kint éppen játszanak. 

 

                           
https://www.google.com/search?q=decemberi+reggel+festm%C3%A9ny&tbm=isch&ch

ips=q:decemberi+reggel+festm%C3%A9ny,online_chips:havas+reggel&hl=hu&sa=X&ve

d=2ahUKEwjM1Le0lOzuAhVQtaQKHRfaByoQ4lYoAHoECAEQGQ&biw=1263&bih=578 

Azért ezt a képet választottam, mert szerintem ez a kép illik a legjobban a költeményhez, 

szerepel az alkotáson a gyerekek játszadozása, a havas erdő és a napsütés. 

https://www.youtube.com/watch?v=mN7LW0Y00kE 

Én azért ajánlanám ezt a zenét, mert egy decemberi reggelhez nagyon illik, meg a dal a 

havazásról, a télről szól. 

 

https://www.google.com/search?q=decemberi+reggel+festm%C3%A9ny&tbm=isch&chips=q:decemberi+reggel+festm%C3%A9ny,online_chips:havas+reggel&hl=hu&sa=X&ved=2ahUKEwjM1Le0lOzuAhVQtaQKHRfaByoQ4lYoAHoECAEQGQ&biw=1263&bih=578
https://www.google.com/search?q=decemberi+reggel+festm%C3%A9ny&tbm=isch&chips=q:decemberi+reggel+festm%C3%A9ny,online_chips:havas+reggel&hl=hu&sa=X&ved=2ahUKEwjM1Le0lOzuAhVQtaQKHRfaByoQ4lYoAHoECAEQGQ&biw=1263&bih=578
https://www.google.com/search?q=decemberi+reggel+festm%C3%A9ny&tbm=isch&chips=q:decemberi+reggel+festm%C3%A9ny,online_chips:havas+reggel&hl=hu&sa=X&ved=2ahUKEwjM1Le0lOzuAhVQtaQKHRfaByoQ4lYoAHoECAEQGQ&biw=1263&bih=578
https://www.youtube.com/watch?v=mN7LW0Y00kE


Radnóti Miklós: Változó táj 

 

Tócsába lép a szél 

füttyent és tovafut, 

hirtelen megfordul 

s becsapja a kaput. 

A tócsa laposan 

pislant s a lusta fák 

madaras szájukat 

hirtelen kinyitják. 

Összevissza zaj lesz, 

még a lomb is mormog, 

épülnek a porban 

porból kicsi tornyok. 

Megáll az úton a 

mókusbarna barát 

és fölötte barnán, 

egy mókus pattan át. 

Aztán figyelmesen 

mi mozdult: megmered, 

a táj nagy kalapként 

hordozza az eget. 

Mire újra mozdul, 

csaknem minden nyugodt, 

bokorba bútt a szél 

s aludni készül ott. 

Nevetni kész a rét, 

mosolygós és kövér, 

gyöngén ring ahonnan 

asszonyom jődögél. 

Meglát, szalad felém 

a fű közt és a nap 

szétfutó hajába 

arany csíkot harap. 

Körben egyre tisztul 

és folyton csöndesül, 

az elkergetett fény 

mindenre visszaül 

és mi nagy kalapként 

hordozta az eget: 

fedetlen áll a táj 

s felhővel integet. 



 

Azért ajánlom ezt a verset, mert szerintem, nagyon szépen leírja a költő, hogy hogyan változik meg 

a természet és az időjárás akár pár perc alatt; hiszen a vers elején ez szerepel: „Tócsába lép a szél 

füttyent és tovafut,”, addig pár versszakkal odébb már ez jelenik meg, „bokorba bútt a szél s aludni 

készül ott”. A mű végére pedig teljesen csendes békés lett a táj (a bemutatás szerint), és míg az 

elején a természet lágy ölén kezdi a vers leírását, addig szép lassan halad be a vers alanya a faluba 

(hisz az „épülnek a porban porból kicsi tornyok.”- arra utal, hogy valami emberek által lakott 

helyen van), majd a végén egy réten köt ki. 

 

 

Kép forrása: 

https://www.gettyimages.com/detail/photo/young-woman-running-on-grass-royalty-

free-image/469062542?adppopup=true 

Azért választottam ezt a képet, mert a versben nekem egy személy tűnik fel jobban, az 

pedig a felesége, aki a réten fut felé. 

 

 

Zenék és hangok hozzá: 

https://www.youtube.com/watch?v=7Vc4-FDGBxo 

https://www.youtube.com/watch?v=4cmdDWzhzaU 

Szerintem azért ezek a hangok passzolnak az alkotáshoz, mert az elején egy kicsit viharosabb 

időjárásból, egy szinte teljesen békés idő lesz. (A egyik videó a vihar hangja, míg a másik egy békés 

rété.) 

https://www.gettyimages.com/detail/photo/young-woman-running-on-grass-royalty-free-image/469062542?adppopup=true
https://www.gettyimages.com/detail/photo/young-woman-running-on-grass-royalty-free-image/469062542?adppopup=true
https://www.youtube.com/watch?v=7Vc4-FDGBxo
https://www.youtube.com/watch?v=4cmdDWzhzaU


Őrizz és védj- versajánló 

Én azért ezt a verset választottam mert nagyon megtetszett az álomszerű 

megjelenítés és a sok fehér színt tartalmazó költői 

kép is. Azért ezt a feldolgozást választottam, mert 

nekem ez a változat a kedvencem és a megzenésítést 

jobban értékelem, mint az átlagos vers előadást. 

Amikor elolvasom ezt a verset nekem a tenger, a kék 

ég, a sivatag és füst jutnak eszembe, persze ez 

mindenkinek lehet más. A képeket az alapján 

választottam, hogy szerintem melyik illik a 

fejemben készült képhez. Ez a vers számomra egy 

szomorú egyben reményteli költemény is. Az utolsó 

versszakban hallható ez a bizonyos idézet: „Őrizz és 

védj, fehérlő 

fájdalom, s te 

hószín öntudat, maradj velem” ez szerintem 

tökéletesen leírja a szomorúságot és a 

reményt is egyben. A lírai én szomorú a 

rengeteg fájdalom miatt, de reméli, hogy a 

fájdalom és az öntudat vele marad: Őrzi és 

védi. 

https://www.youtube.com/watch?v=UBv_klujweo&list=PLDB5131E5C841

BC85&index=7  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UBv_klujweo&list=PLDB5131E5C841BC85&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=UBv_klujweo&list=PLDB5131E5C841BC85&index=7


Radnóti Miklós: Erőltetett menet 

 

  Azoknak tudom ajánlani ezt a verset, akik szeretik az olyan verseket, amikben az 

emberek kitartásáról, hazaszeretetéről van szó. 

  A vers szerzője részletesen leírja a munkatáborban dolgozó emberek vágyát, hogy 

várják őt otthon („még visszaszól talán, hogy várja őt az asszony s egy bölcsebb, szép 

halál”). 

Olyan  módon ábrázoltak a dolgozók vágyai, hogy bele tudjuk képzelni magunkat a leírt 

helyzetbe, el tudjuk képzelni, ahogy kinézünk az ablakon, és látjuk a szép kertet, amire 

a nyárvégi napsütés süt: „a béke méhe zöngne, míg hűl a szilvalekvár, s nyárvégi csönd 

napozna az álmos kerteken”.  

A mű által Radnóti azt sugározza, hogy ne adjuk fel, még ha reménytelennek is tűnik a 

helyzet: „Ne menj tovább, barátom, kiálts rám! s fölkelek!” 

  Ajánlom mindenkinek a verset, még annak is, aki nem szereti a verseket, mert én se 

szeretem, de ez kivétel. 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fcatherinaforest.cafeblog.hu

%2F2019%2F09%2F28%2Fradnoti-miklos-eroltetett-

menet%2F&psig=AOvVaw2fXtwyUp3GSe3ytHGm5F1U&ust=1614103398908000&sou

rce=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjz4-6J_u4CFQAAAAAdAAAAABAE  

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fcatherinaforest.cafeblog.hu%2F2019%2F09%2F28%2Fradnoti-miklos-eroltetett-menet%2F&psig=AOvVaw2fXtwyUp3GSe3ytHGm5F1U&ust=1614103398908000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjz4-6J_u4CFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fcatherinaforest.cafeblog.hu%2F2019%2F09%2F28%2Fradnoti-miklos-eroltetett-menet%2F&psig=AOvVaw2fXtwyUp3GSe3ytHGm5F1U&ust=1614103398908000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjz4-6J_u4CFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fcatherinaforest.cafeblog.hu%2F2019%2F09%2F28%2Fradnoti-miklos-eroltetett-menet%2F&psig=AOvVaw2fXtwyUp3GSe3ytHGm5F1U&ust=1614103398908000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjz4-6J_u4CFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fcatherinaforest.cafeblog.hu%2F2019%2F09%2F28%2Fradnoti-miklos-eroltetett-menet%2F&psig=AOvVaw2fXtwyUp3GSe3ytHGm5F1U&ust=1614103398908000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjz4-6J_u4CFQAAAAAdAAAAABAE


Radnóti Miklós: Aludj 

Mindig gyilkolnak valahol, 

lehunyt pilláju völgy 

ölén, fürkésző ormokon, 

akárhol, s vígaszul 

hiába mondod, messzi az! 

Sanghaj, vagy Guernica 

szivemhez éppen oly közel, 

mint rettegő kezed, 

vagy arra fenn a Jupiter! 

Ne nézz az égre most, 

ne nézz a földre sem, aludj! 

a szikrázó Tejút 

porában a halál szalad 

s ezüsttel hinti be 

az elbukó vad árnyakat. 

1937 

Szerintem a vershez illő zene: https://www.youtube.com/watch?v=izQsgE0L450  

Szerintem a vershez illő kép: 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fkreativliget.hu%2Ftermek%2Fejszakai-

ragyogas-3%2F&psig=AOvVaw0OqH4vOmJEpBWW7WhW-

wah&ust=1614014026514000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCgnIa9--

4CFQAAAAAdAAAAABAD 

Én azért ezt a zenét választottam hozzá, mert szerintem a vers és a zene hangulata egy 

vonalban egybe fut össze. A zene ritmusa, hangulata igazodik a vers ritmusához, 

hangulatához. A verset olvasva, felrémlik bennem egy kép, hogy a költő és a kedvese 

együtt van egy fa alatt, az éjszaka közepén. A szerelmének elkezdi mondani, hogy igaz, hogy bár a 

földön, és azon kívül is, állandó jelleggel folyik a gyilkolás, de próbáljon meg nem arra figyelni, hanem 

inkább csak hunyja le a szemét és hajtsa fejét álomra. (Legalább addig sem látja az ég födte 

gyilkosságokat.)  

És azért ezt a képet tettem hozzá, mert az én elképzelt képemre talán ez a kép illik legjobban, 

hiszen a fa lombja lehetne akár a költő keze is, aki éppen mutatja és egyben takarja a lelkek 

kioltását. (Az éj képét leginkább az ég mutatja be.) És ahogyan kúszik el a lomb, úgy érezhető a távolság, 

melyet említ a vers szerzője. 

https://www.youtube.com/watch?v=izQsgE0L450
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fkreativliget.hu%2Ftermek%2Fejszakai-ragyogas-3%2F&psig=AOvVaw0OqH4vOmJEpBWW7WhW-wah&ust=1614014026514000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCgnIa9--4CFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fkreativliget.hu%2Ftermek%2Fejszakai-ragyogas-3%2F&psig=AOvVaw0OqH4vOmJEpBWW7WhW-wah&ust=1614014026514000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCgnIa9--4CFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fkreativliget.hu%2Ftermek%2Fejszakai-ragyogas-3%2F&psig=AOvVaw0OqH4vOmJEpBWW7WhW-wah&ust=1614014026514000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCgnIa9--4CFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fkreativliget.hu%2Ftermek%2Fejszakai-ragyogas-3%2F&psig=AOvVaw0OqH4vOmJEpBWW7WhW-wah&ust=1614014026514000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCgnIa9--4CFQAAAAAdAAAAABAD


 

Őrizz és védj! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UBv_klujweo&feature=emb_logo 

Azért ezt a zenét választottam, 

mert ez a vers megzenésítése, és-

szerintem- ez illik legjobban a 

vershez. 

A képet azért választottam, mert 

nekem az első 2 versszakról egy 

Afrikába tartó középkori hajó 

jutott eszembe. Elsősorban erről 

az idézetről jutott eszembe ez a 

kép: „fú a szél már éjjelente 

s a hófehéren villanó vitorlák 

csattogva híznak messzi útra 

készen” A 3.-5. versszakban a 

költő megemlíti a világháborút és 

a harcot: „Mit ér a szó két háború 

között”. Azért egy vadászgép 

jutott eszembe, mert a költő írt a 

fegyverekről: „bombát szorongat 

minden kerge kéz!”, és a 4. 

versszakban mintha egy 

bombázást ábrázolna a költő: 

„Egünkre láng fut és a földre hull 

az égi fényjelek …” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UBv_klujweo&feature=emb_logo


Pontos vers az alkonyatról- Radnóti Miklós 
A vers 1934-ben keletkezett, és először a Népszava 1935. március 10-i számában jelent meg, 

majd az Újhold című kötetben. 

A vers által a költő egy látképet ír le, amit Radnóti látott lakása ablakából, addig, amíg el nem 

költözött a Bokor utcából. 

Az első három versszak, a természet egyes elemeinek emberi tulajdonságokkal való 

felruházása, majd ez a negyedik részben megváltozik, és nagyobb hangsúlyt fektet az emberi 

társadalomra. 

„Híven tüntet két pipacs”- az alkotó több versében is megemlíti a pipacsokat, ami jelentheti a 

színük miatt a lázadást is; a kettes számot, és a szuronyos jelzőt, pedig köthetjük ahhoz, hogy a 

csendőrök járőröztek mindig kettesével, látványuk bosszantotta a költőt. 

A zárójeles rész, vagyis a mű lezárása pedig, visszakanyarodást mutató a mű elejére, a 

tájleíráshoz. 

 

Azért ezt a képet választottam, mert szerintem talán ez a kép is szimbolizálhatja a verset. Mert 

az emberek nem mondhatják el a saját véleményüket, mert rögtön megszólják miatta; a lemenő 

nappal, pedig lehet, hogy reménykednek, egy szebb jövőben. 

Azért ezt a zenét választottam, mert a szövege lázadó, és próbál kiállni a szerző a saját igazáért, 

mások véleménye ellen. 

https://www.youtube.com/watch?v=-SAFfgGXI1g  

https://www.youtube.com/watch?v=-SAFfgGXI1g


Radnóti Miklós: Virágének 

Miért ezt a verset választottam? Sok gondolkozás után végül azért erre a versre esett a választásom, 

mivel szeretek szerelmes verseket olvasni. Radnóti Virágének című művében többek között 

megtetszett a szavak gyönyörű használata, a vers hangulata.  

Miért ezt a képet választottam hozzá? Olyan képet kerestem, ahol egy pár egy fa alatt fekszik, és 

Pinteresten- szerencsére- gyorsan találtam egy megfelelőt. 

 

Kép forrása: https://hu.pinterest.com/pin/12455336442939856/  

https://hu.pinterest.com/pin/12455336442939856/


Kedvenc Radnóti Miklós- versem 

A naptár című versre jutott a választásom, mert tetszik, hogy minden hónapról külön-külön ír egy 

„bekezdést” a szerző, ezekkel nagyon jól jellemezve az akkori életmódot, hétköznapokat 

Ha egy klipet kellene csinálnom ezzel a verssel kapcsolatosan, 

akkor A Hónapok című zenét kapcsolnám hozzá, ezzel a 

borítóképpel: 

Ajánlom a verset mert:  

-megismerhetem az akkori mindennapokat, szokásokat, 

-egy boldog versről szól, ami teli van az élet bemutatásával: 

„gyémántos testü nagy szitakötő.”, „tollát rázza felé s cserren már 

a veréb”,„de futnak már a kiscsibék, 

sárgás aranygolyók.” 

Könnyen érthető, laza szövege van a versnek. 

 



Radnóti Miklós: Pogány köszöntő 
Ebben a műben arról számolt a szerző, hogy mennyire gyötörte a honvágy. Életét két halott 

emlékével kellett leélnie.  

Én- személy szerint- azt gondolom, hogy ez a vers nem egy olyan vers, amibe, érezni a költő 

fájdalmát. Egyáltalán nem érezni benne a halálvágyat :”Együtt fakad”, „boldog torokkal”. (Én 

eléggé máshogy látom a verset, mint ahogy mások leírták. ) Nekem tetszik a  hangulata. 

Ajánlom mindenkinek. 

Erről a képről nekem az első versszak jut eszembe. „Dércsípte fáink”, „Harangú tornyok 

között” 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fczinober.eoldal.hu%2Ffenykepek%

2F2018%2Ftajkepek%2Fegi-

harangszo.html&psig=AOvVaw0uHfYZltbnzIDngNtEmJks&ust=1613979708415000&source=i

mages&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICEto29-u4CFQAAAAAdAAAAABAD 

 

A zenét volt- szerintem- a legnehezebb választani, mivel nem 

tudtam, hogy magáról a versről szóljon, vagy csak hasonló 

legyen, de végül ezt választottam. (Igazából ez a vers csak 

zenés formában.) 

https://www.youtube.com/watch?v=w7FwY5x7kj8   

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fczinober.eoldal.hu%2Ffenykepek%2F2018%2Ftajkepek%2Fegi-harangszo.html&psig=AOvVaw0uHfYZltbnzIDngNtEmJks&ust=1613979708415000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICEto29-u4CFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fczinober.eoldal.hu%2Ffenykepek%2F2018%2Ftajkepek%2Fegi-harangszo.html&psig=AOvVaw0uHfYZltbnzIDngNtEmJks&ust=1613979708415000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICEto29-u4CFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fczinober.eoldal.hu%2Ffenykepek%2F2018%2Ftajkepek%2Fegi-harangszo.html&psig=AOvVaw0uHfYZltbnzIDngNtEmJks&ust=1613979708415000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICEto29-u4CFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fczinober.eoldal.hu%2Ffenykepek%2F2018%2Ftajkepek%2Fegi-harangszo.html&psig=AOvVaw0uHfYZltbnzIDngNtEmJks&ust=1613979708415000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICEto29-u4CFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.youtube.com/watch?v=w7FwY5x7kj8


Radnóti Miklós: Nem tudhatom… 

 
Nekem azért ez a választott versem, mert ezáltal a vers által a költő elmeséli, 

hogy mit jelent neki a hazája, a táj, ahol született, nevelkedett (és ahol meg 

szeretne halni):  

,,nekem szülőhazám itt e lángoktól ölelt                                                                     

kis ország, messzeringó gyerekkorom világa.                                                        

Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága                                                            

s remélem, testem is majd e földbe süpped el.”  

A költő elmondja, hogy mi látszik föntről, és ő mit lát lentről. A versben lévő 

ellentétek kifejezik, hogy a költő érzelmileg is kötődik a tájhoz, aki pedig 

ismeretlenül látja, annak csak egy hely a térképen:  

,,Ki gépen száll fölébe, annak térkép e táj,”                                                              

,,az gyárat lát a látcsőn és szántóföldeket,                                                              

míg én a dolgozót is, ki dolgáért remeg,                                                                 

erdőt, füttyös gyümölcsöst, szöllőt és sírokat,                                                              

a sírok közt anyókát, ki halkan sírogat”                                                                           

A kép, melyet választottam, ábrázolja, hogy mit lát egy idegen, ha lát egy tájat, 

és felidézi a vers egy sorát: 

,, Ki gépen száll fölébe, annak térkép e táj.” 

kép: https://images.app.goo.gl/iWn6ASv9ofHJ1Uoh7  

A zene pedig azt az érzelmi hangulatot adja, amit az érez, aki kötődik a tájhoz, a 

hazához. 

zene: https://youtu.be/SXYqIKDjS0M   

https://images.app.goo.gl/iWn6ASv9ofHJ1Uoh7
https://youtu.be/SXYqIKDjS0M


Radnóti Miklós: ÉJSZAKA 

Alszik a szív és alszik a szívben az aggodalom, 

alszik a pókháló közelében a légy a falon; 

csönd van a házban, az éber egér se kapargál, 

alszik a kert, a faág, a fatörzsben a harkály, 

kasban a méh, rózsában a rózsabogár, 

alszik a pergő búzaszemekben a nyár; 

alszik a holdban a láng, hideg érem az égen; 

fölkel az ősz és lopni lopakszik az éjben. 

 

Radnóti 1942. június 1-jén írta munkaszolgálat közben az alkotást Tetszik a versben, hogy a körülötte 

lévő tájat pontosan bemutatja a költő, illetve az évszakok változást is: ˝alszik a pergő búzaszemekben 

a nyár; 

alszik a holdban a láng, hideg érem az égen; fölkel az ősz és lopni lopakszik az éjben.˝ 

Akinek nagyon jó a képzelőereje, fantáziája, és szereti a verseket, az átérzi a gondolatokat. 

Az idecsatolt kép Van Gogh világhírű Csillagos éj festménye, amit azért választottam, mert a vers 

címéről rögtön ez jutott eszembe.  

Zenének Lovasi András feldolgozását választottam, ami nagyon elnyerte tetszésemet. 

https://youtu.be/T8-8U3PtiPw  

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fafuzet.hu%2Fa-vilag-leghiresebb-

festmenyei-csillagos-

ej%2F&psig=AOvVaw1fmfqhihPZ_q3741lR4Kie&ust=1614086863352000&source=images&cd=vfe&v

ed=0CAIQjRxqFwoTCKi88aLM_e4CFQAAAAAdAAAAABAE  

 

https://youtu.be/T8-8U3PtiPw
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fafuzet.hu%2Fa-vilag-leghiresebb-festmenyei-csillagos-ej%2F&psig=AOvVaw1fmfqhihPZ_q3741lR4Kie&ust=1614086863352000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKi88aLM_e4CFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fafuzet.hu%2Fa-vilag-leghiresebb-festmenyei-csillagos-ej%2F&psig=AOvVaw1fmfqhihPZ_q3741lR4Kie&ust=1614086863352000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKi88aLM_e4CFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fafuzet.hu%2Fa-vilag-leghiresebb-festmenyei-csillagos-ej%2F&psig=AOvVaw1fmfqhihPZ_q3741lR4Kie&ust=1614086863352000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKi88aLM_e4CFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fafuzet.hu%2Fa-vilag-leghiresebb-festmenyei-csillagos-ej%2F&psig=AOvVaw1fmfqhihPZ_q3741lR4Kie&ust=1614086863352000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKi88aLM_e4CFQAAAAAdAAAAABAE


Radnóti Miklós: Bájoló 
Ezt a verset azért ajánlom, hogy a rosszban is meglehet látni a jót, mint ahogy a szerző közvetíti. 

(Radnóti Miklós zsidó vallású volt, ami abban az időben elítéltek, ezért többször 

munkaszolgálatra küldték, ahol az addig ott töltött érzéseire utal a költő, ahogy dolgoztatták, 

de tudta, hogy otthon a felesége, Gyarmati Fanni várja haza. Ezek az események hatottak 

verseire és azok tartalmára, nem dühöngött, nem kesergett, megpróbálta megfogalmazni, hogy 

mit érez.- látta az életben a szép dolgokat. Az őt ért negatív pillanatokon is túl boldogan élte az 

életét.  

Zene: https://youtu.be/PcPmokVbz3A 

Kép: https://pin.it/KujYUPQ 

 

 
 

https://youtu.be/PcPmokVbz3A
https://pin.it/KujYUPQ


Radnóti Miklós: 

Erőltetett menet 

A verset Radnóti Miklós 1944. szeptember 15-én írta, az utolsó versei közé sorolható. A vers a 

költő halála előtti időszakot írja le. Ekkor ő már tudta, hogy a háborút- talán- nem élheti túl, de 

mégis reménykedett. 

A költeményt azért ajánlom, mert a szerzője bemutatja, hogy abban az időben ugyanúgy bántak 

költővel és hétköznapi munkással, csak azért, mert zsidó származású volt.  

A verset azoknak ajánlom, akiket érdekel ez a korszak, s hogy milyen sors jutott abban a korban 

az emberek nagy részének. 

Azért ezt a képet választottam, mivel ez az életének utolsó időszakát feldolgozó film egyik 

képkockája, amin, a versben leírtakhoz hasonló módon, az emberek erőltetett menete látható.  

A vershez szerintem a legjobban Erkel Ferenc Hunyadi László című operájának gyászindulója illik, 

mert ez egy tragikus zene, mint az akkor történt események. 

Források: 

Zene: https://www.youtube.com/watch?v=6z30plsfTt4 

Kép: https://www.youtube.com/watch?v=Rm8S6dd61Sg&t=4749s 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6z30plsfTt4
https://www.youtube.com/watch?v=Rm8S6dd61Sg&t=4749s


Radnóti Miklós: Naptár 

 

A vers 12 versszakra tagolódik, minden hónap külön ábrázolt. Nagyon tetszik ez a 

vers, mert  a költő bemutatja, hogy hogyan „látja” a különböző évszakokat.  

Például: az első versszakban a Januárról ír Radnóti. Leginkább a téli sötétséget 

ábrázolja: „Későn kel a nap, teli van még 

csordúltig az ég sűrü sötéttel.” 

A második versszakban a Február szerepel (a 

Január utáni változásokat és az olvadást 

mutatja be: „Újra lebeg, majd letelepszik a 

földre, 

végül elolvad a hó;” 

A harmadik versszak a Márciust ábrázoló, azon 

belül is természetre utaló: 

  

„Lúdbőrzik nézd a tócsa, vad,”   

„szellőkkel jár a fák alatt, 

s zajong a március.” 

 

Hozzá illő zene: https://www.youtube.com/watch?v=lAiClxcQLgk 

 

 

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


Radnóti Miklós: Tétova óda 

 

Mióta készülök, hogy elmondjam neked 

szerelmem rejtett csillagrendszerét; 

egy képben csak talán, s csupán a lényeget. 

De nyüzsgő s áradó vagy bennem, mint a lét, 

és néha meg olyan, oly biztos és örök, 

mint kőben a megkövesült csigaház. 

A holdtól cirmos éj mozdul fejem fölött 

s zizzenve röppenő kis álmokat vadász. 

S még mindig nem tudom elmondani neked, 

mit is jelent az nékem, hogyha dolgozom, 

óvó tekinteted érzem kezem felett. 

Hasonlat mit sem ér. Felötlik s eldobom. 

És holnap az egészet újra kezdem, 

mert annyit érek én, amennyit ér a szó 

versemben s mert ez addig izgat engem, 

míg csont marad belőlem s néhány hajcsomó. 

Fáradt vagy s én is érzem, hosszú volt a nap, - 

mit mondjak még? a tárgyak összenéznek 

s téged dicsérnek, zeng egy fél cukordarab 

az asztalon és csöppje hull a méznek 

s mint színarany golyó ragyog a teritőn, 

s magától csendül egy üres vizespohár. 

Boldog, mert véled él. S talán lesz még időm, 

hogy elmondjam milyen, mikor jöttödre vár. 

Az álom hullongó sötétje meg-megérint, 

elszáll, majd visszatér a homlokodra, 

álmos szemed búcsúzva még felémint, 

hajad kibomlik, szétterül lobogva, 

s elalszol. Pillád hosszú árnya lebben. 

Kezed párnámra hull, elalvó nyírfaág, 

de benned alszom én is, nem vagyok más világ. 

S idáig hallom én, hogy változik a sok 

rejtelmes, vékony, bölcs vonal 

                        hűs tenyeredben. 

Nekem azért tetszik a vers, mert több formában, több szóval, és több hasonlattal ábrázolja a 

költő. Hasonlítja az édes mézhez, hasonlítja magához a léthez, de végül kifejezi, hogy szerelme 

oly nagy, hogy hasonlat mit sem ér.  

A vers elején azt közli a mű szerzője, arra következtet, hogy „szerelme rejtett csillagrendszerét” 

szeretné kitárni kedvese elé. (Ez is szerintem arra utal, hogy szerelme olyan hatalmas, és 

végtelen, mint az univerzum.) A vers közepe fele fellelhető, ahogy az író szerint a nő jelenléte 

boldogságot „hoz” - ezt azzal fejezi ki, ahogy a tárgyak, úgymond, „dicsérik”: „A tárgyak 

összenéznek, s téged dicsérnek, zeng egy fél cukordarabaz asztalon és csöppje hull a méznek, 

s mint színarany golyó ragyog a terítőn, s magától csendül egy üres vizespohár. Boldog, mert 

véled él.” 

https://geeergooo.blog.hu/2007/03/21/radnoti_miklos_tetova_oda_1


A vers összeségében az egyik legszebb, és legkifejezőbb szerelmi vers, amit valaha olvastam. 

És végül, én miközben a verset olvastam szinte pontosan ezt a képet láttam magam előtt: 

 

Érdekes, mert a vers nem ír a havas téli tájról, de mégis valahogy nekem ezt a hangulatot adja 

át. 

Zene: https://www.youtube.com/watch?v=tcAmhcSV_Vg  

 

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


Radnóti Miklós: Decemberi reggel 

A vastag ég szobánkba lép 
és puhán feldőlnek tőle mind 
aprócska tárgyaink. 
Ó, vasárnap reggel, te édes! 
hat érdes reggel gondja ring 
s kiúszik ablakunkon. 
Mert hó ragyog kint és pehely 
szöszös pehelyre szálldos ujra, 
fehérre hófehér. 
Az utcai csenden át gyerek 

piroska orráról beszél 
sok gyöngyös szippanás. 
Ó, lassú ébredés, óra 
csengése nélkül, jó piszmogás 
és hűvös, tiszta ing. 
S mint a szabadság szerszámai, 
csendben várnak ránk léceink 
mélázó szíjaikkal. 

* 

Az ég a földig ér! 
vonulj a hallgatag erdők felé, 
komisz jövőd úgyis kisér 
és sorsod úgyis lankadó, 
mint holtrasebzett őzeké. 
És holnap már lehet, 

hogy utólszor tétováz ajkadon 
elillanó lehelleted 
s halott arcodra sávokat 
a hulló bombák árnya von. 

 

Azért választottam ezt a verset, mert számomra az egyetlen volt, ami egyfajta könnyedséget, 

gondtalan érzést áraszt magából. A címe megfogott, nem tudtam, mit takarhat.  

Maga a vers békésen kezdődik: „A vastag ég a szobánkba lép és puhán feldőlnek tőle mind 

aprócska tárgyaink.” A hó az utcákon „ragyog”, csak néhány gyerek hangja hallatszik. Nyugodt 

minden és mindenki. Vasárnap reggel van, hátunk mögött van a hosszú, fárasztó munka, amikor 

kint esik a hó és „lassú az ébredés” az „óra csengése nélkül”. A nehéz, dolgos napok után szinte 

mindenki pihen, felkészül a következő hétre.  

A következő sorok hangulata ellentétes az eddig olvasottakkal. A vers hangulata lemondóvá 

válik. Hirtelen a nyugodt világot megzavarja a háború közelgése. Az emberek társadalmi 

helyzete változik. Nincs idő tétovázásra, most kell elmenekülni. Ha késlekedünk, akkor lehet, 

„hogy utolszor tétováz ajkunkon elillanó leheletünk". A vers vége szomorú: A menekülő 

meghal, a „hulló bombák” vonnak fölé árnyékot, a világ a háború küszöbén áll. 

Források: 

Zene: https://www.youtube.com/watch?v=9E6b3swbnWg 

Kép: https://www.kaland.sport.hu/images/esztergom_muemlekem_hu.jpg 

https://www.youtube.com/watch?v=9E6b3swbnWg
https://www.kaland.sport.hu/images/esztergom_muemlekem_hu.jpg


Radnóti Miklós: Este a kertben 

Azért választottam ezt a verset, mert tetszett benne az a nyugodtság, amit érzek tőle, illetve 

a természeti képek például: 

„Égen az újhold oly vékonyka most,” 

„az álmos sok bogár virágba bútt” 

És az is tetszett benne ahogyan a versben szereplő nővel olyan kedvesen bánik, érződik, hogy 

szereti. 

Zene: https://youtu.be/NPBCbTZWnq0   

Azért ezt választottam mert ahogy keresgéltem, és rátaláltam, egyből egy kellemes hangulat 

fogott el, és úgy gondolom, hogy ez a békés hangulat igaz a versre is, hiszen a vers tartalma 

szerint este történnek az események, és minden lenyugszik, elcsendesül. Estére minden és 

mindenki elfárad és lelassul. Továbbá nagyon tetszik, hogy hiába vannak benne gyorsabb 

részek, ez nem felpörget, hanem ez is csak elcsitít és megnyugtat.  

Azért ezt a képet választottam, 

mert eleve egy kertről 

szerettem volna képet 

berakni, rájöttem, ahhoz 

rengeteg idő kellene, hogy 

megtaláljak egy olyan képet, 

ami valószínűleg csak a 

képzeletemben létezik, így 

végül ezt választottam. 

 

https://youtu.be/NPBCbTZWnq0


Radnóti Miklós- Sem emlék, sem varázslat 

  
Radnóti egyik legszebb verse számomra. Hogy miért? Nem lehet minden gondolatomat 

szavakba foglalni, ám azt a párat, melyet mégis lehetséges, most 

megkísérlem. Számomra ez a vers- többek között- a megvilágosodást, az 

élet átértékelését jelenti; hogy habár a közelgő halál tudata miatt, de a 

lírai én tudja értékelni „e gazdag életet”. Mindannak ellenére, hogy a 

költeményben a lírai én előre tekint a halálra, A hangulat nem 

elkeseredést tükröző, annál inkább reményteli.  

„Az új falak tövében felhangzik majd szavam” 

Ezt a verset azoknak ajánlom, akik szeretnek elmerengeni az élet 

nagy dolgain és meghallgatnák Radnóti elmélkedését. Rálátást 

nyújthat a költő halálhoz való viszonyára. 

 

Őrangyal illusztráció 

Forrás a képhez csatolva 

A mű zenei feldolgozása 

A videó forrása a képhez csatolva A vershez azért ezt a képet választottam, mert a 

költeményben többször is említett angyalt 

„láthatjuk”. Ezt a zenét azért kapcsoltam hozzá, 

mert jó feldolgozásnak tartom. 

https://www.google.com/url?sa=i&url=http://angyalokszarnyan.network.hu/kepek/angyalkepek/orangyal&psig=AOvVaw3BFIsAqC9pogvXhYcBxbt2&ust=1613997018520000&source=images&cd=vfe&ved=0CAYQjRxqFwoTCICHpsz9-u4CFQAAAAAdAAAAABAK
https://www.youtube.com/watch?v=rBqka5E9k7U


Radnóti Miklós: Vihar előtt 
Az ormon üldögélsz s térdeden néked ért 

ifjú asszony alszik, mögötted szakállas 

haditettek, vigyázz! kár lenne éltedért 

s kár világodért, mit enmagad kapartál 
tíz kemény körömmel életed köré, míg 

körötted körbe-körbe lengett a halál 

és íme újra leng! s lepotyognak a kert 
fészkei rémülten a fák tetejéről 

s minden összetörik! figyeld az eget, mert 

villámlás rengeti már s cibálja a szép 

kisdedek ágyát s mint ők oly vékonyan és 
sírva sirdogál most az alvó férfinép; 

hogy álmára fú a szél, forog; dörmög és 

fölriad! s bámul rád, ki ébren üldögélsz 
míg szálldos körötted körbe röpke dörgés, 

mert takaros csata készül itt, a cifra 

szél beszél felőle fennen és a felleg; 
jó lesz szerelmed terítni asszonyodra. 
 

Kép:  

https://images.app.goo.gl/43q8VM71VvCDUCiR8 

 A versből megismerhetjük, hogy a szerző szerint valami rossz közeledik, és ezt próbáltam 

a képpel is érzékeltetni. Közeleg a vihar, a háború vagy a halál. Ahogy közeledik a vihar, 

úgy jön vele a pusztítás és a sötétség. Próbál előre tekinteni és haladni a vers alanya, de 

tudja, hogy bármikor ott lehet a sötétség, mint ahogy a vers soraiban olvashatjuk: ,,körötted körbe-körbe 

lengett a halál és íme újra leng!”.  A rossz bármikor lecsaphat, úgy, mint a villám az égből, éppen ezért legyen 

éber, figyeljen a jelekre, amik a vihar közeledtét jelzik.  

 

Zene: 

https://youtu.be/SHr1MCFzv_8 

Azért ezt a zenét választottam ehhez vershez, mert a zenének és a műnek a hangulata 

egymáshoz hasonló. Mindkettőben érezhető az érzelmi fokozódás, a zenében a hegedű szó 

adja ezt jól vissza. Mindkettőben a vihar előszele és az érzése annak közvetített, hogy mindjárt 

le fog csapni. A vihar lassan felébreszt mindenkit, ott van benne a dörgés, a szél hangja, a 

tárgyak csattanása, amit a zene valamint az ének hullámzása erősödése adja vissza. 

 

https://images.app.goo.gl/43q8VM71VvCDUCiR8
https://youtu.be/SHr1MCFzv_8


A vers, amit kiválasztottam, a Változó táj című költemény. A műben a szerzőbemutatja, ahogy a költő, és a vele egyszerre erőltetett 

menetben vitt emberek, milyen környezeten haladnak át, miket láthattak akkor. 

A vershez a látható kép1 illik- szerintem- a legjobban, mert egy kanyargó, végtelennek tűnő utat ábrázol, pont olyat, amit Radnóti 

Miklós megjárt az erőltetett menet keretében. 

A zenék közül pedig mindenképpen Gene Dunlap – Keep Walking című számát 
kell hozzá valónak említenem, melankolikus, de nyugodt hatása illik a versben 

megjelenített gyaloglás közbeni hangulathoz. 

A vers rövid verssorokból áll, nagyon szabályos rímeléssel. Amilyen eseményeket 

a költő bemutat, igazából teljesen természetes dolgok, mindenhol előfordulnak: 

„Bokorba bútt a szél s aludni készül ott.” – Elcsendesedik a gyengén fújó szél. 

A vers mégis úgy lesz nagyon érdekes, hogy tele van megszemélyesítésekkel, mint 

például a kedvenc idézetemben is: 

„Tócsába lép a szél füttyent és tovafut, hirtelen megfordul s becsapja a kaput.” 

 

                                                
1 Forrás: http://www.gyaloglunk.hu/wp-content/uploads/2012/04/Els%C5%91-pillant%C3%A1s-a-hegyekre.jpg 

A vershez saját véleményem szerint ez a kép illik a legjobban. 

 



Nem tudhatom 

         Radnóti Miklós által írt vers (1944) példája a hazaszeretetnek. A mű E./1. sz.-ű 

közléssel indul, ugyanis Radnóti összehasonlítja magát a többi emberrel, hogy ő „Nem 

tudhatja, hogy másnak e tájék mit jelent.  

A verset azért ajánlom az irodalom kedvelőknek, mivel Radnóti hazaszeretetét és 

Magyarország küzdelmeit mutatja be a II. világháború alatt. (Sokan Radnóti egyik 

legsikeresebb alkotásának tartják. nem véletlenül ugyanis sok más költő nem lett volna képes 

így beszélni a hazájáról a nehéz idők alatt). A mű tökéletes egy nyári alkonyon olvasmány 

ként, de a verskedvelőknek is tetszeni fog. 

Miért ez a kép? Ezen a képen a vers egyik részlete látható. „És ott a park régi szerelmek 

lábnyoma hol csókok íze számba hol méz hol áfonya”, amely ezen a festményen ábrázolt.

 

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

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


Radnóti Miklós: Levél a hitveshez 

 
Radnóti Miklós és Gyarmati Fanni története nagyon megható és elgondolkodtató. 

A költő egy zsidó származású családba született, de teljesen beilleszkedett a magyarok 

közé.  

Már 1930 körül elkezdték megkülönböztetni a zsidókat, ezért sem került be a pesti 

egyetemre, így szegedi tanuló lett. Megírta első kötetét, francia szakosként Párizsba ment 

tanulni, ezután megszerezte diplomáját és még doktorált is.  

1935-ben vette feleségül Gyarmati Fannit, sikeres műveket írt és fordítást is végzett. Az 1940-

es évektől egyre többször  kényszerült munkaszolgálatra: „a háborúba ájult Szerbiából/s te 

messze vagy”. Utoljára Borban tartózkodott, ahol bányában kellett dolgoznia. A munkatáborban 

sok verset írt, köztük a Levél a hitveshez című művét is.  

Radnóti tudta, hogy meg fog halni, hogy soha többé nem mehet haza Gyarmati Fannihoz 

(„Mikor láthatlak ujra, nem tudom már”) és Győr mellett, Abdánál, hunyt el.  

Fanni 102 éves korában halt meg és nem ment férjhez Radnóti után- ezzel bizonyította, 

hogy mennyire szerette és tisztelte a költőt.  

A vershez az alábbi dalt érzem illőnek, mert az örök szerelemről szól, ami mind a költő 

(„s szép mint a fény és oly szép mint az árnyék,/s kihez vakon, némán is eltalálnék”; „ha kell, 

zuhanó lángok közt varázslom/majd át magam, de mégis visszatérek”), mind a kedvese 

szempontjából igaz. A kép pedig a távollét ellenére a szerelmet ábrázolja: 

https://www.youtube.com/watch?v=3JWTaaS7LdU 

 

 

LEVÉL A HITVESHEZ 

A mélyben néma, hallgató világok, 

üvölt a csönd fülemben s felkiáltok, 

de nem felelhet senki rá a távol, 

a háborúba ájult Szerbiából 

s te messze vagy. Hangod befonja álmom, 

s szivemben nappal ujra megtalálom, 

hát hallgatok, míg zsong körém felállván 

sok hűvös érintésü büszke páfrány. 

Mikor láthatlak ujra, nem tudom már, 

ki biztos voltál, súlyos, mint a zsoltár, 

https://www.youtube.com/watch?v=3JWTaaS7LdU


s szép mint a fény és oly szép mint az árnyék, 

s kihez vakon, némán is eltalálnék, 

most bujdokolsz a tájban és szeme 

valóság voltál, álom lettél ujra, 

kamaszkorom kútjába visszahullva 

féltékenyen vallatlak, hogy szeretsz-e? 

s hogy ifjuságom csúcsán, majdan, egyszer, 

a hitvesem leszel, - remélem ujra 

s az éber lét útjára visszahullva 

tudom, hogy az vagy. Hitvesem s barátom, - 

csak messze vagy! Túl három vad határon. 

S már őszül is. Az ősz is ittfelejt még? 

A csókjainkról élesebb az emlék; 

csodákban hittem s napjuk elfeledtem, 

bombázórajok húznak el felettem; 

szemed kékjét csodáltam épp az égen, 

de elborult s a bombák fönt a gépben 

zuhanni vágytak. Ellenükre élek, - 

s fogoly vagyok. Mindent, amit remélek 

fölmértem s mégis eltalálok hozzád; 

megjártam érted én a lélek hosszát, 

s országok útjait; bíbor parázson, 

ha kell, zuhanó lángok közt varázslom 

majd át magam, de mégis visszatérek; 

ha kell, szívós leszek, mint fán a kéreg, 

s a folytonos veszélyben, bajban élő 

vad férfiak fegyvert s hatalmat érő 

nyugalma nyugtat s mint egy hűvös hullám: 

a 2 x 2 józansága hull rám. 

 

 



Két karodban 

Én ezt a verset leginkább a szerelmeseknek ajánlom, de nem csak nekik való. Mindenkinek jó 

lehet, mert ebben a versben a költő nem csak azt mutatja meg, hogy milyen egy kapcsolat, 

hanem azt is, hogy milyen az az embernek, ha igazán szeret valakit  (vagy fontos számára 

valaki). Ahogy a versben is szerepel, ha egymással élnek a társak,  akkor nem ijeszti meg őket 

semmi: „Két karoddal átölelsz te ha félek. Két karommal átölelek s nem félek.” Szerintem 

Radnóti ezzel a verssel azt akarta kifejezni, hogy a szerelemhez nem elég egy ember. 

Kép: Azért ezt a képet választottam, mert a fotós megmutatja a szerelmet  (és hogy milyen az, 

ha A SZERELEMESEK egymás karjaiban vannak). https://tqreklam.hu/oleles/ 

 

a zene: https://www.youtube.com/watch?v=cBH20t6WEwM 

Ebben is a szerelemről és a kapcsolatról van szó. 

a vers: 

 

https://tqreklam.hu/oleles/
https://www.youtube.com/watch?v=cBH20t6WEwM


Versajánló: Őrizz és védj 

Azért ezt a verset választottam, mert ahogy olvastam, sok érzelmet sugárzott. Szerintem 

mindenképpen érdemes elolvasni, és ajánlom is elolvasni, mert általában a versek lehetnek 

elég monotonok, de ez a vers nem az. Ráadásul egy tinédzser gyereket nem egy vers fog 

leginkább érdekelni, azonban ezt a verset élvezetes olvasni. Radnóti a háború szomorú 

gondolatát érezteti: „ostobán bombát szorongat minden kerge kéz”. Élvezetes olvasni, mert 

nagyon kifejező:„mint búcsuzó, ki ujra kezdi életét”. (a megszemélyesítések is ezt 

alátámasztóak, például ahogy rémítő gyermekét szoptatja mellén a dajka idő.) 

Választott kép: 

Azért ezt a képet választottam, 

mert háborús időt ábrázoló, és 

rajta van az említett hajó. Bár a 

versben vitorlát ír a költő „fehéren 

villanó vitorlák”. Ha elképzelem a 

verset, szürkés színt tudnék hozzá 

társítani, ezért is egy szürke képet 

választottam.  

 

 

 

https://www.google.com/search?q=az%20%C3%A9szak%20afrikai%20hadsz%C3%

ADnt%C3%A9r&tbm=isch&tbs=rimg:CQdLcM1HB65qYeFvScAUe7QM&hl=hu&sa=X

&ved=0CBsQuIIBahcKEwjoiP_H7P3uAhUAAAAAHQAAAAAQFQ&biw=1519&bih=72

2#imgrc=KQ-g7UOYv0l0MM 

 

Választott zene: 

https://www.youtube.com/watch?v=F8cw7ipe-sI 

Valahol Európában című musical egyik dalát választottam, mert ahogy a kép is, ez is háborús 

témájú. A hóról is szó van a dalban, ami a versben nincs, de attól eltekintve tartalomban 

hasonlítanak- mind a kettő a félelemről és a halálról szóló. 

 

 

  

 

https://www.google.com/search?q=az%20%C3%A9szak%20afrikai%20hadsz%C3%ADnt%C3%A9r&tbm=isch&tbs=rimg:CQdLcM1HB65qYeFvScAUe7QM&hl=hu&sa=X&ved=0CBsQuIIBahcKEwjoiP_H7P3uAhUAAAAAHQAAAAAQFQ&biw=1519&bih=722#imgrc=KQ-g7UOYv0l0MM
https://www.google.com/search?q=az%20%C3%A9szak%20afrikai%20hadsz%C3%ADnt%C3%A9r&tbm=isch&tbs=rimg:CQdLcM1HB65qYeFvScAUe7QM&hl=hu&sa=X&ved=0CBsQuIIBahcKEwjoiP_H7P3uAhUAAAAAHQAAAAAQFQ&biw=1519&bih=722#imgrc=KQ-g7UOYv0l0MM
https://www.google.com/search?q=az%20%C3%A9szak%20afrikai%20hadsz%C3%ADnt%C3%A9r&tbm=isch&tbs=rimg:CQdLcM1HB65qYeFvScAUe7QM&hl=hu&sa=X&ved=0CBsQuIIBahcKEwjoiP_H7P3uAhUAAAAAHQAAAAAQFQ&biw=1519&bih=722#imgrc=KQ-g7UOYv0l0MM
https://www.google.com/search?q=az%20%C3%A9szak%20afrikai%20hadsz%C3%ADnt%C3%A9r&tbm=isch&tbs=rimg:CQdLcM1HB65qYeFvScAUe7QM&hl=hu&sa=X&ved=0CBsQuIIBahcKEwjoiP_H7P3uAhUAAAAAHQAAAAAQFQ&biw=1519&bih=722#imgrc=KQ-g7UOYv0l0MM
https://www.youtube.com/watch?v=F8cw7ipe-sI


A kultúra megbecsülésének fontossága 

A kultúra fogalma 

A Wikipédia a következőképpen határozza meg: „A kultúra tág 

értelemben mindent magába foglal, amit az ember maga 

teremt.” Más szavakkal a kultúra az emberiség szíve-lelke, ez 

tesz minket emberré, ez társadalmunk alapköve. 

Mi minden számít kultúrálódásnak? 

A kultúrálódás módja nemzedékenként, nemzetiségenként, akár vallásonként változó. 

Míg a fiatalabbak szívesebben beülnek a moziba megnézni egy filmet, addig az idősebb korosztály 

inkább néz meg egy színházi előadást. Akik inkább az 

otthoni tevékenykedést preferálják, azok könyveket, 

novellákat olvasnak, vagy akár sorozatokat néznek. Viszont 

egy olyan „egyszerű” dolog, mint az utazás, is számíthat 

kultúrálódásnak. Egy városnézés idején rengeteg érdekes, a 

város történelmével kapcsolatos információ kerül 

birtokunkba. 

A kultúra szerepe életünkben 

A kultúra, mint azt már fentebb is említettem, az emberiség egyik fő jellegzetessége. Ott van 

mindenben, amit olvasunk, írunk, hallgatunk, nézünk. Így hát, ha az emberiség maga mögött 

hagyja, elfelejtkezik régi kulturális értékeiről, a múlt értékeiről felejtkezik el. Viszont nem 

szabad ezekre a múltbéli alapkövekre túlságosan támaszkodni sem, mivel a jövőt nem lehet 

csupán a múlt képmására építeni. Meg kell találni az egyensúlyt a múlt ignorálása és a múlt 

utáni ábrándozás között. Társadalmunkban mindkét szélsőséges vélemény fellelhető, ugyanígy 

azok is, akik a kettő közötti skálán helyezkednek el. Egyik vélemény sem egészében jó vagy 

éppen rossz, hiszen mindkét „szélsőségnek” megvannak a rossz és jó érveik. 

Miért fontos, igenis, az emberiség kulturális örökségének megőrzése? 

Egyrészt, hogy tiszteletet adjunk azoknak a 

múltbéli alakoknak, akik lehetővé tették azt, 

hiszen mindannyian ismerünk híres 

festményeket, szobrokat vagy éppen színpadi 

darabokat (vagy azokból kiragadott 

monológokat, amik mára szállóigékké 

váltak). Másrészt tanulhatunk a múlt hibáiból, 

egyszóval mit nem javasolt megismételni a 

jövőben. A sikereikből is lehet, mégpedig 

tanulni, levonni a következtetést különböző, 

targikus esetek kapcsán. A múlt kultúrája 

nem más, mint egy oktató lecke a jelenben való kiigazodáshoz.  

Ugyanakkor felmerül a kérdés: „Miért nem szabad átesni a ló túloldalára, a múltban 

élni?” 

Mint azt már említettem, a múltnak is megvannak a hibái, illetve sajátosságai, amelyek nem 

ideálisak a jövő kiépítéséhez. Ahogy telik az idő, haladunk a jövő felé, és ennek az útnak a 

kiépítése haladó szelleműnek kell lennie, ugyanakkor számításba kell venni a múltbéli 

tapasztalatokat. Nem szabad hagyni, hogy a jövő múltbéli árnyakra épüljön. Így lehet a 

haladást egy progresszív, jobb jövő felé lehetővé tenni. 

A szó a latin „cultura”, vagyis 

„művelni” igéből ered. 

Országunkban Budapestet, 

vagyis egyértelműen a fővárost 

tekintik a kultúra fellegvárának. 

Leonardo da Vinci Mona Lisája, 

Michelangelo Dávid szobra, Van 

Gogh Csillagos éj c. festménye vagy 

Edvard Munch A sikoly nevezetű 

festménye mind azok közé a 

művészeti darabok közé tartoznak, 

amelyeket, ha a cím hallatán nem is, 

de látásra mindenki ismer. 



Radnóti Miklós-Éjszaka 

Alszik a szív és alszik a szívben az aggodalom, 

alszik a pókháló közelében a légy a falon; 

csönd van a házban, az éber egér se kapargál, 

alszik a kert, a faág, a fatörzsben a harkály, 

kasban a méh, rózsában a rózsabogár, 

alszik a pergő búzaszemekben a nyár, 

alszik a holdban a láng, hideg érem az égen; 

fölkel az ősz és lopni lopakszik az éjben. 

                                               1942. június  

 

 

 

Azért választottam ezt a képet mert ha a címet 

elolvassuk, akkor valószínűleg egy ilyesmi sötét táj jut 

eszünkbe holdfénnyel és sok csillaggal m. 

Dal: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZEcqHA7dbwM  

Azért választottam ezt a dalt, mert ha meghallom, 

mindig a késő éjszakák jutnak eszembe róla, amikor 

világít a hold, és nézem a sötét eget. 

-ez a vers egy kisebb terjedelmű 

vers csak nyolcsoros 

-a II. világháború idején készült 

-páros rímű 

-az „alszik” ige hatszor ismétlődik 

-minden egyes sorban, mondatban 

ott rejtőzik a félelem, a rettegés, a 

feszült várakozás kifejezése 

-párhuzamos felépítésűek 

mondatok 

https://www.youtube.com/watch?v=ZEcqHA7dbwM


Kép forrása: 

https://images.search.yahoo.com/search/images;_ylt=AwrJ

7FuBwzNgCQcAeG1XNyoA;_ylu=Y29sbwNiZjEEcG9zAzEEdnR

pZAMEc2VjA3BpdnM-

?p=szinyei+merse+p%C3%A1l+maj%C3%A1lis&fr2=piv-

web&fr=mcafee_uninternational#id=1&iurl=http%3A%2F%

2Fwww.hung-

art.hu%2Fkep%2Fs%2Fszinyei%2Fmuvek%2F1870-

79%2Fmajalis.jpg&action=click 

Radnóti Miklós: Majális 

Versajánló 

 

A vers 1944. május 10-én született, a német megszállás alatt. Magyarország és az emberek 

élete kegyetlen volt ezekben az időkben, minden nap új problémák, rémképek kísértették a 

polgárokat. 

A vers címe Szinyei Merse Pál Majálisát, a magyar impresszionista festményt idézi fel. A 

kezdő kép egy gondatlannak látszó tavaszi idill, majd megjelennek a gramofonozó leányok és 

a fiatal, ügyetlen udvarlók. Élénk, tüzes színek jellemzik a látszatot, de mégis érezhető a 

félelem, a drasztikus valóság. A költő nem várhatott sokat attól az ifjúságtól, amelyet a 

hatalmon lévők maguknak neveltek, a keserű felismerés mégis megdöbbenti, hogy az 

udvarolgató fiúk holnap már aggodalmak nélkül ölhetnek is, ha parancsot kapnak rá, „s 

nyugodtan ölnek, majd ha ölni kell”. A vers végén megkezdődik a szorongás feloldódása, de 

teljesen nem szűnik meg. Úgy gondolja, hogy az emberi értelem vonzása mégis erősebb lesz a 

két világháború közt felnőtt ifjakban, mint a gyilkos parancsának való vak engedelmesség. 

„Mondjátok hát, hogy nem reménytelen”, a vers optimista véget kapott, bár a szerző maga is 

biztatást vár ehhez a reményhez. 

A Dinnyés József által megzenésített Majális illik a vershez, mert a zenei aláfestésének stílusa 

a tábortűz köré ülést jeleníti meg. Versszakonként megváltozik a hanglejtés, egyre 

intenzívebbek az érzelmek. https://www.youtube.com/watch?v=VFqdxvcbG_4  

Ez a vers a költő halálának évében készült, golyó általi halált szenvedett. A zubbonyában 

találták meg a Bori noteszt, ahová verseit írta. 

 

Radnóti Miklós: Majális 

A hangraforgó zeng a fű között, 

s hördül, liheg, akár egy üldözött, 

de üldözők helyett a lányok 

kerítik, mint tüzes virágok. 

 

Egy lányka térdrehull, lemezt cserél, 

a háta barna, lába még fehér,  

a rossz zenén kis lelke fellebeg 

s oly szürke, mint ott fönt a fellegek. 

 

Fiúk guggolnak és parázslanak, 

az ajkukon ügyetlen szép szavak, 

duzzasztja testük sok kicsiny siker 

s nyugodtan ölnek, majd ha ölni kell. 

 

Lehetnének talán még emberek, 

hisz megvan bennük is, csak szendereg 

az emberséghez méltó értelem. 

Mondjátok hát, hogy nem reménytelen. 

https://www.youtube.com/watch?v=VFqdxvcbG_4
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