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Az ókori görög líra (Anakreón, Szapphó) 
AZ EURÓPAI IRODALOM BÖLCSŐJE, GÖRÖGORSZÁG 
 
Javasolt feldolgozási idő: 50 perc 
 
Az alábbiakban XIX–XX. századi alkotók műveiből idézünk. Fogalmazd meg az 
egyes idézetek után, hogy miért állíthatjuk azokat párhuzamba az ókori művekkel! (A 
műfajra és a sorfajtára koncentrálj!) Elsőként egy mintamegoldást találsz. Jó 
munkát! 
 

József Attila: Két hexameter 

„Mért legyek én tisztességes? Kiterítenek úgyis! 

Mért ne legyek tisztességes! Kiterítenek úgyis.“  

 

Megoldás: Ez a vers is hexameterben íródott, mint pl. az Iliász sorai. 
 
 

1. Kölcsey Ferenc: Huszt 

“Bús düledékeiden, Husztnak romvára, megállék;  

Csend vala, felleg alól szállt fel az éjjeli hold. 

Szél kele most, mint sír szele kél; s a csarnok elontott 

Oszlopi közt lebegő rémalak inte felém. 

És mond: Honfi! mit ér epedő kebel e romok ormán?  

Régi kor árnya felé visszamerengni mit ér? 

Messze jövendővel komolyan vess öszve jelenkort: 

Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derűl!”  
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2. Kisfaludy Sándor: Mohács 

„Hősvértől pirosult gyásztér, sóhajtva köszöntlek, 

Nemzeti nagylétünk nagy temetője, Mohács! 

Hollószárnyaival lebegett a zordon Enyészet, 

S pusztító erejét rád viharozta dühe,  

S vak diadalma jelét robogó villámaival itten 

Honni vitéz seregink holttetemikre süté. 

Tomori! büszke vezér! mért hagytad el érseki széked; 

Nem halt volna hazánk dísze, virága veled. 

S érted mennyi dicsők estenek áldozatul! 

Szűk vala egy ország! be kicsiny most néma lakásod! 

Tárogatód megszűnt, rozsda emészti vasad. 

Nyugodj! rajtad üzé dölyfét a csalfa szerencse;  

A békítő sír enyhe takarja porod.”  

 

 

 

 
3. Vörösmarty Mihály: Zalán futása 

„Régi dicsőségünk, hol késel az éji homályban?”  
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4. Juhász Gyula: Ovid tavasza 

„Újra kinyílt a virág, halk zefirek dala száll, 

Messze arany nyugaton újra kinyílt a virág!”-  

 

 

 

 
5. Berzsenyi Dániel: Osztályrészem 

„Partra szállottam. Levonom vitorlám. 

A szelek mérgét nemesen kiálltam.  

Sok Charybdis közt, sok ezer veszélyben 

                    Izzada orcám.”  

 

 

 

 
6. Babits Mihály: Himnusz Írishez 

„Iris! te lelkem régi istensége! 

hétszínű, gyöngyös, mint nektári kelyh, 

ezerszínű, uszályos, égnek éke, 

Irís, kinek ruhája pávapelyh, 

Irís, kinek mosolyja a szivárvány, 

szinek bontója, koszorús hajú, 

ivelt szeszély, ég hidja, tarka bálvány, 

jer ontsd elémbe képeid, 

beszédes színkapú! 
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Idézz fel nékem ezer égi képet 

és földi képet, trilliót ha van, 

sok földet, vízet, uj és régi népet,  

idézz fel, szóval, teljes enmagam. 

Királyt, papot, pénzt, nemes daliákat 

s a daliával idézd fel lovát, 

aljas gonosztevőt, tudós diákot: 

a multak kövét érted-é 

csiholni, mint kovát?” 

 

 

 


