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 https://www.youtube.com/watch?v=8MJSzXGb3m0&f
eature=emb_logo

Szabó Lőrinc: Egy volt a világ
Előadja: Hartai Laura

https://www.youtube.com/watch?v=8MJSzXGb3m0&feature=emb_logo


 1.A költő élete,irodalomtörténetei helye

 2.A Tücsökzene keletkezése

 3.Műfaja,időszerkezete

 4.Felépítése,tematikus vonásai

 5.Meditáció és életfilozófia

Szabó Lőrinc Tücsökzene című

versciklusának szerkezetei,tematikus

vonásai az életrajzi emlékezés és

meditáció tükrében



 Miskolcon született

 A középiskolát a 
debreceni Református 
Főgimnáziumban végezte, 
ahol hamar kitűnt szellemi 
képességeivel és 
nyelvtehetségével. 

 1918-ban hadiérettségi 
után katonáskodott, majd 
Budapesten egyetemi 
tanulmányokat folytatott: 
gépészmérnöki, majd 
magyar–német–latin 
szakon tanult, de diplomát 
nem szerzett.

Élete (1900-1957)





Költő,műfordító és újságíró





 -1921-től az Est-lapoknál 

helyezkedett el újságíróként, versei 

is itt jelentek meg. 

 Feleségül vette a lapcsoport irodalmi 

szerkesztőjének lányát, Mikes 

Klárát. Két gyermekük született: 

Klára és Lőrinc.

 1925-ben kezdődött huszonöt évig 

tartó kapcsolata Vékes Ödönné 

Korzáti Erzsébettel. 

(1950,öngyilkos lesz)

 Neki állít emléket A huszonhatodik 

év (1957) című versciklus.

Házasság és szerelem



 ,,Mindenütt ott vagy, ahol valaha

 tudtalak, láttalak, szerettelek:

 út, orom, erdő veled integet,

 falu és város, nappal s éjszaka

 folyton idéz, őszi hegy téli hava,

 vízpart s vonatfütty, s mindben ott 

remeg

 az első vágy s a tartó őrület

 huszonöt kigyúlt tavasza, nyara.”

 (Mindenütt ott vagy)

Korzáti Erzsébet (1925-1950)



 Már induló kötetei sikeresek

 Első kötete:Föld,erdő,Isten

(1922)

 A Sátán műremekei (1926)

 Különbéke kötet (1936)

 Te meg a világ (1932)

 Tücsökzene (1947)

 A huszonhatodik év (1957)

Kötetei



Kötetek





 Azonos formájú 18 soros versek

 Cím:az ablakon beszűrődő

tücsükzenére utal,ami alapján

felidézi a múltat a költő

 Alcíme: önéletrajzi ihletésű

számvetés-meditáció-merengés az

élet ártelmén

Tücsökzene

Rajzok egy élet tájairól (alcíme)





I. fejezet: Nyitány – A férfi összegez 

II. fejezet: Miskolc – A gyermekkor bűvöletében 

III. fejezet: Balassagyarmat – Idillek az Ipoly 

körül

IV. fejezet: Debrecen – Érlelő diákévek 

V. fejezet: Budapest – Ember és világ 

VI. fejezet: Közjáték – Az elképzelt halál 

VII. fejezet: Utójáték – Helyzetek és pillanatok 

Fejezetek:











118-Szépülő lányok

Szépülő lányok Tiszabecsen sok vendég 

járta, szép hintók, rázós szekerek, a vidék 

papi családjai és lányai, atyafiaink atyafiai 

jöttek-mentek: jó szív, sok szeretet hívta-

tartotta őket... Így egy-egy lányka képe - a 

nevét nem tudom - a fejemben maradt, 

egy-egy rokon gyereke, s vegyest 

idegeneké... Tizennegyedik esztendőm felé 

aztán minden megváltozott... Ha lány 

érkezett - sokszor egy karcsú, sovány -

mindig lestem titokban a haját, a 

mozgását, szemét, az ajakát, a testéből 

valami részletet, s ez többnyire, sokkal 

érdekesebb volt az egésznél, mert, hol itt, 

hol ott, a csúnyákban is fény gyúlt, 

lobogott.











KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


