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moDulleíráS

A modul céljA A műfajvariációra épülő szöveg több megközelítés szerinti ér-
telmezésére irányuló képességfejlesztés. A posztmodern iroda-
lomszemléletnek megfelelő aktív, alkotáson alapuló megértési 
stratégiák alkalmazásának gyakorlása. Különböző műfajok sze-
rinti szövegalkotás gyakorlása írásban

Időkeret 90 perc (2 tanóra)

Ajánlott korosztály 17–18 évesek (12. évfolyam)

Ajánlott megelőző  
és követő tAnAnyAg

Megelőző és követő tananyag: Ottlik Géza életműve; Iskola a 
határon

modulkApcsolódásI 
pontok

Tágabb környezetben
Tantervi kapcsolódások:
Magyar nyelv és irodalom 5–12. évfolyam
Kereszttantervi kapcsolódások:
Művészetek: a dramatizálás lehetőségei
Információs és kommunikációs kultúra: az értelmezési képes-
ség fejlesztése
Szűkebb környezetben
–  a szövegértés-szövegalkotás fejlesztése az olvasóvá nevelés ér-

dekében
–  szociális kompetencia: társas kapcsolataink értelmezése

A képességfejlesztés  
fókuszAI

Kiemelt fejlesztési feladatok: 
Önálló írásbeli szövegalkotás
Az irodalmi szövegekkel kapcsolatos szakmák szempontrend-
szerének megértése és alkalmazása
Kritikai olvasás, esztétikai ítéletalkotás
A csoportos és kooperatív munkavégzés gyakorlása

módszertani ajánlás

A modul egésze Ottlik Géza Az utolsó mese című novellájára épül. Számíthatunk arra, hogy 
a mesemotívumok e sajátos konstrukcióját tartalmazó mű tetszést, érdeklődést kelt a tanu-
lókban. Építhetünk arra is, hogy a mese igen szertágazó műfajával kapcsolatban a tanulók 
sok előzetes ismerettel rendelkeznek – a gyermekkori emlékektől kezdve a fiatalok szubkul-
túrájában nagy szerepet játszó filmalkotásokig. Az elemzés során tehát érdemes tudatosítani 
bennük, hogy minden szöveg, amellyel találkoznak, párbeszédbe hozható a már meglévő 
tapasztalatokkal, és ez minden esetben kiindulópontja az adott mű megértésének.

Az óra céljaként határozható meg annak a tapasztalatnak a megerősítése is, hogy minden 
értelmezés egyéni, egyedi, saját feltételrendszeren alapuló jelentéstulajdonítás. Érdemes te-
hát ösztönözni a tanulókat a saját értelmezés kialakítására, illetve annak megválaszolására, 
miért adják éppen ezt a jelentést a műnek.

Ennek kapcsán célszerű utalni arra is, hogy a szövegeknek van egyfajta története életünk-
ben, amelyet az újraolvasás újabb és újabb élményekkel gazdagít. A mese műfaja ennek be-
látására kiválóan megfelel, hiszen azok a tartalmak, amelyeket hozzá kapcsolhatunk (pl. a 
gyermekeknek szóló fantáziavilág, örök igazságok a felnőttek számára is) az elemzett novella 
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esetében újragondolást igényelnek. Amennyiben mód van rá, érdemes fölhívni a figyelmet 
a műben érvényesülő posztmodern létreflexióra: a mese metanarratíváját (a boldogság örök; 
a próbatételek nyomán elnyerhető egy elégedett állapot stb.) ez a novella megkérdőjelezi, 
ironikus módon fölülírja. 

A fenti céloknak megfelelően a foglalkozás egyéni munkában és kooperatív csoportmunká-
ban valósítható meg leghitelesebben. Ez a szervezési mód biztosítja ugyanis leginkább, hogy 

1. a tanulókban tudatosodjon egy szöveg értelmezésének többféle lehetősége;
2. a tanulók saját érdeklődésük, motivációjuk szerint választhassanak megközelítési módot;
3. a tanulók gyakorolhassák egy szempont következetes alkalmazását; 
4.  a tanulók az egyéni munka mellett az egymással folytatott párbeszéd során végezzenek 

elemzést; 
5.  ebben a párbeszédben – a részfeladatok végrehajtása során – minden tanuló differenciál-

tan, saját képességei szerint vehessen részt.
Az elemzés élményét bizonnyal növeli, hogy a diákok mintegy az irodalommal kapcso-

latos szakmák képviselőiként vesznek részt a munkában. Ez tudatosíthatja bennük, hogy 
a szöveggel való foglalkozás hány és hányféle professzionális tevékenység forrása lehet. A 
foglalkozás közbeni differenciálás alapja a szerepek kiválasztása: a jobb szövegalkotási ké-
pességgel rendelkező tanulók például kifejezetten az önálló alkotómunkán keresztül tehetik 
magukévá az Ottlik-szöveg jelentéseit. Amennyiben van rá mód, ennek kapcsán is érdemes 
utalni a posztmodern irodalomszemléletre: a mű nem egy zárt rendszer, hanem az olvasó 
által tovább alakítható, variálható szöveg. 

A szöveg forrása: OTTLIK Géza: Minden megvan. Budapest, 1991.

értékeléS 

A modul megvalósítása során a tanári szerep facilitáló jellegű. Hasznos, ha a tanár folyama-
tosan figyelemmel kísérve a tanulók munkáját segítő-ösztönző módon részt vesz az egyéni 
munkában vagy a csoportmegbeszélésben. Célszerű továbbá, ha a pozitív-megerősítő jellegű 
szóbeli értékelés nemcsak az adott teljesítményre vonatkozik, hanem a tanulói együttműkö-
dés színvonalára is.

A modul megvalósítása során a tanár folyamatosan irányít az értelmezési folyamat sémája 
szerint, de hasznos, ha erre külön is fölhívja a figyelmet:

1. találkozás a szöveggel; 
2.  a befogadóban létrejönnek az első benyomások, valamint az előzetes tapasztalatok alap-

ján kialakuló asszociációk; 
3. létrejön egy kezdeti szubjektív esztétikai ítélet; 
4. tudatosulnak a szöveg megértéséhez szükséges szakmai szempontok; 
5. a szempontok és eddigi tudásunk alapján párbeszédbe kezdünk a szöveggel; 
6.  létrejön egy feltevés, amely másokkal vagy a magunkkal folytatott vita során módosul-

hat, árnyalódhat; 
7.  a különböző szempontok szerinti analízis egy szintézis felé halad, körvonalazódik a szö-

veg jelentésére vonatkozó álláspontunk.
A csoportok beszámolóinak értékelésekor fontos, hogy ne az értelmezés igazságtartalmát, 

hanem hitelességét értékeljük: amennyiben a csoport értelmezése következetes, megfelelő szö-
veghelyekkel igazolt munka eredménye, akkor az adott véleménynek létjogosultsága van.

Fontos, hogy a tanulók az együttműködés végén értékeljék társaik és a maguk munkáját is.
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támogatórenDSzer 

www.mese.lap.hu
www. literatura.hu
SZEGEDI-MASZÁK Mihály: Ottlik Géza. Budapest, 1994.
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moDulvázlat

lépések,  
tevékenységek

(a mellékletekben részle-
tesen kifejtve)

kIemelt  
készségek,  
képességek

célcsoport /
A dIfferencIá-

lás lehetőségeI

tAnulásszervezés
eszközök 

(mellékletben)munkA- 
formák

módszerek

1. A teljes szöveg fölolvasása és az első reflexiók megvitatása

1. A szöveg fölolva-
sása

Hallás alap-
ján történő 
megfigyelés
Globális meg-
értés

Tanári vagy ta-
nulói fölolvasás
A felolvasás 
mint szöveg-
megjelenési 
mód – közös 
megbeszélés

Frontális 
munka

Szöveg

2. Az első reflexiók 
megvitatása

– A munka-
forma megvá-
lasztásában

– A munkafor-
ma megválasz-
tásában

Frontális 
munka 
vagy 
csoport-
munka

Megbeszé-
lés 
Vita

2. A teljes szöveg elolvasása, csoportalakítás, a feladat tudatosítása

1. A teljes szöveg 
elolvasása

Egyéni 
munka

Önálló Szöveg

2. A szempontok-sze-
repek föltalálása, 
csoportalakítás

Reflektálás a 
saját érdeklő-
désre és ké-
pességekre

Osztálylétszám-
tól függően a 
szerepek 
variálhatók
A tanulók kísér-
letet tesznek a 
szerepek kitalá-
lására
A „szakmák” 
különbségének 
magyarázata

Frontális, 
majd 
csoport-
munka
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lépések,  
tevékenységek

(a mellékletekben részle-
tesen kifejtve)

kIemelt  
készségek,  
képességek

célcsoport /
A dIfferencIá-

lás lehetőségeI

tAnulásszervezés
eszközök 

(mellékletben)munkA- 
formák

módszerek

3. A feladatok megoldása

1. A tudós munkalap-
jának megoldása

Háttértudás 
aktivizálása
Nyelvi kreati-
vitás
Asszociációs 
képesség fej-
lesztése
Szakszókincs 
használata 
Kritikai olva-
sás
Önálló érve-
lés fejlesztése

Szóbeli szöveg-
alkotás: a két 
műfaj keveredé-
sének esztétikai 
hatása

Egyéni 
munka

Írásbeli 
feladat 
megoldása

Szöveg 
Munkalap

2. A kritikus 
munkalapjának 
megoldása

Háttértudás 
aktivizálása
Nyelvi kreati-
vitás
Kritikai olva-
sás
Szövegmű-
fajok szerinti 
alkalmazko-
dás a nyelvi 
szituációhoz
Szakszókincs 
használata
Szövegalko-
tási képesség 
fejlesztése 
írásban

Szóbeli szöveg-
alkotás: egy 
másik esztétikai 
minőség értel-
mezése

Egyéni 
munka

Írásbeli 
feladat 
megoldása

Szöveg 
Munkalap

3. Az író munkalapjá-
nak megoldása

Háttértudás 
aktivizálása
Nyelvi kreati-
vitás
Reflektálás a 
saját alkotási 
folyamatra
Szövegmű-
fajok szerinti 
alkalmazko-
dás a nyelvi 
szituációhoz
Szövegalko-
tási képesség 
fejlesztése 
írásban

Tanári segítség-
nyújtás: az adott 
szövegműfaj 
eljárásai
Szóbeli szöveg-
alkotás: a másik 
műfaj szerinti 
átalakítás eljá-
rásai

Egyéni 
munka

Írásbeli 
feladat 
megoldása

Szöveg 
Munkalap
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lépések,  
tevékenységek

(a mellékletekben részle-
tesen kifejtve)

kIemelt  
készségek,  
képességek

célcsoport /
A dIfferencIá-

lás lehetőségeI

tAnulásszervezés
eszközök 

(mellékletben)munkA- 
formák

módszerek

4. A dramaturg 
munkalapjának 
megoldása

Háttértudás 
aktivizálása
Nyelvi kreati-
vitás
Kritikai olva-
sás
Olvasott szö-
veg dramati-
zálása
Szövegél-
mény vizuális 
megjelenítése
Szövegmű-
fajok szerinti 
alkalmazko-
dás a nyelvi 
szituációhoz

Szóbeli szöveg-
alkotás: további 
dramaturgiai 
ötletek vagy a 
megfilmesítés 
lehetőségei

Egyéni 
munka

Írásbeli 
feladat 
megoldása

Szöveg 
Munkalap

4. A csoportok közös megbeszélése és beszámolója

1. A csoportok közös 
megbeszélése

Szövegalko-
tás szóban
Lényegki-
emelés
Együttműkö-
dési készség

Csoport-
munka

Megbeszé-
lés
Vita

2. A csoportok 
beszámolója

Szövegalko-
tás szóban

Frontális 
munka

Előadás
Megbeszélés
Vita

5. Összegzés – a megértettek alkalmazása

1. Rendhagyó mese-
antológia szerkesz-
tése

Háttértudás 
aktivizálása
Szakszókincs 
használata
Rendszerező 
séma alkal-
mazása
Írásbeli szö-
vegalkotás

Illusztrációk 
készítése

Csoport-
munka

Megbeszé-
lés

Munkalap

2. Mesealkotás 
szóban

Asszociációs 
képesség 
fejlesztése
Nyelvi 
kreativitás
Szóbeli szö-
vegalkotás

Csoport-
munka

Játék



1. ottlik géza: az utolSó meSe 11

a felDolgozáS menete

1. A szöveg fölolvAsásA, Az első benyomások megvItAtásA

Tanári tevékenységek Tanulói tevékenységek

Ismerteti a foglalkozás célját: Ottlik Géza Az 
utolsó mese című novellájának elemzése.

Fölolvassa a szöveget. 
Ennek erős hangulatteremtő ereje van, egyfe-
lől a mese eredendően szóbeli létmódja miatt, 
másfelől az órakezdő rítus élményszerűsége 
miatt.

Differenciálás
1.  A szöveget egy jó olvasási-előadási képessé-

gekkel rendelkező tanuló is fölolvashatja.
2.  Mivel a felolvasás egy nagy hagyomány-

nyal rendelkező szövegmegjelenési mód, 
ugyanakkor ma már igen ritka, érdemes 
rövid közös megbeszélés során megvitatni 
értékét, egykori formáit (pl. ünnepélyes-
ség, szakrális-közösségi élmény, evokáció, 
a fölolvasott szöveg erővel bír stb.).

Arra ösztönzi a tanulókat, hogy fogalmazzák 
meg első benyomásaikat, első esztétikai ítéle-
tüket. A tetszés-nemtetszés kategóriái mellett 
mindenképpen kapjanak helyet tényleges 
esztétikai hatásfogalmak is (meghökkentő, 
humoros, szomorú stb.).

Tudatosítja a tanulókban, hogy az első befo-
gadás során létrejövő érzetek csak kiinduló-
pontjai, de szükséges kiindulópontjai a szö-
veg elemzésének. 

Tudatosítja a tanulókban a közös megbeszé-
lésben felbukkanó szempontok vagy fogal-
mak fontosságát (műfajiság, a cím érdekessé-
ge, humor forrása stb.), ha szükséges, ponto-
sítja a tanulók hozzászólásait.

Differenciálás
A megbeszélés a frontális munka mellett meg-
szervezhető csoportmunkában, ez esetben a 
csoportszerveződésnek ebben az óraegység-
ben kell megtörténnie.

Elmondják első benyomásaikat, rövid vita is 
kialakulhat közöttük (pl. ez nem is mese; ez 
a történet ott kezdődik, ahol a mesék véget 
érnek). 
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2. A teljes szöveg elolvAsásA, csoportAlAkítás, A felAdAtok fölosztásA

Tanári tevékenységek Tanulói tevékenységek

Ismerteti a foglalkozás menetét és célját: a 
szöveg elolvasása után négy szerepben meg-
fogalmazott megközelítési mód közül lehet 
választani egyéni érdeklődés alapján (a tudós, 
az író, a kritikus, a dramaturg), az így létrejött 
csoportok egyéni munkában, majd közös meg-
beszélés során foglalkoznak a szöveggel. A cél, 
hogy az egyedi feladatok, majd a csoporttagok 
egyeztetése során a csoport konszenzusra jus-
son a szöveg értelmezését illetően.

Tudatosítja a tanulókban, hogy egy szöveg 
értelmezése többféle stratégia révén történhet 
meg, a szerepek egy-egy stratégiát jelölnek.

Differenciálás
1.  Az osztálylétszámtól függően nem minden 

szerepnek kell jelen lennie a csoportokban.
2.  A tanulók kísérletet tehetnek a szerepek ki-

találására. Ez tudatosítja bennük, hogy az 
irodalmi szöveg hányféle szemlélet forrása 
lehet.

3.  Ha szükséges, rövid közös megbeszélésben 
vitatható meg a „szakmák” különbsége.

Elolvassák a szöveget, föltalálják saját szere-
püket, kialakulnak a csoportok. A csoportok 
heterogén szervezésűek, osztálylétszámtól 
függően mindegyikben legyen jelen a négy-
féle szerep. 

3. A felAdAtok megoldásA

Tanári tevékenységek Tanulói tevékenységek

Folyamatosan figyelemmel kíséri a tanulók 
munkáját, segítséget nyújt, felel a felmerülő 
kérdésekre.

Differenciálás
minden szerephez tartozik egy további szem-
pont. Ennek végiggondolása tovább árnyal-
hatja a későbbi szóbeli megbeszélést.

Egyéni munkában megoldják a munkalap fel-
adatait. 
Az önálló munka során megbeszélhetik kérdé-
seiket egymással, vita alakulhat ki közöttük.

4. A csoportok közös megbeszélése és beszámolójA

Tanári tevékenységek Tanulói tevékenységek

Feladat: a négyféle szempontból származó ta-
pasztalatok megvitatása. 
A fő kérdés: az „utolsó mese” jelentésének ér-
telmezése
Folyamatosan figyelemmel kíséri a tanulók 
munkáját, segítséget nyújt, felel a felmerülő 
kérdésekre.

A csoportok megbeszélik, hogy saját megkö-
zelítési módjuk alapján milyen értelmezéseik 
születtek a szöveggel kapcsolatban. Kiemelik 
a lényeges és közös pontokat.

Tudatosítja a tanulókban értelmezéseik sokfé-
leségét. 

A csoportok frontális szervezésben beszámol-
nak munkájuk eredményéről. 
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5. összegzés – A megértettek AlkAlmAzásA

Tanári tevékenységek Tanulói tevékenységek

Feladat: rendhagyó meseantológia összeállí-
tása csoportmunkában
Fő szempont: a válogatásban az Ottlik-szö-
veg mintájára a hagyományos meseelemek 
variációja jelenjék meg (például a didaktikus 
fabulák esetében a jók erkölcsi elégtételének 
hiánya).
Szempontok: 
–  az antológia lehetőség szerint reprezentálja 

a műfaj gazdagságát (mesetípusok az iroda-
lomtörténetben);

–  legyen határozott szerkesztési koncepciója 
(olvasóközönség meghatározása, felépítésre 
vonatkozó elképzelések);

– tartalmazzon illusztrációs ötleteket;
–  a tanulók reflektáljanak a variációk esztéti-

kai vagy eszmei következményére (például 
az erkölcsi elégtétel hiánya hogyan módo-
sítja a mesei világképet, milyen érzést kelt a 
befogadóban). 

A csoport tagjai megvitatják, majd a munka-
lapon összegzik ötleteiket.

Feladat: mesealkotás szóban 
A „Volt egyszer egy elvarázsolt királyfi…” 
hívómondat alapján  a csoport tagjai folya-
matosan egy-egy mondattal bővítik a kitalált 
történetet. 

A csoport megalkotja a mesét. A spontán tör-
ténetszövés után megvitathatják saját variáci-
ójuk elemeit.

 



szövegértés-szövegalkotás • irodalmi önképző • 11–12. évf. 14

a tUdós mUnkalapja – megoldásminta 

milyen gondolatok jutnak eszedbe az ottlik-szöveg kapcsán? idézz 
vagy alkoss olyan frazémákat, amelyek e gondolatokat fejezik ki! 
Használd bátran nyelvi kreativitásodat!

Az értéklelés szempontjai lehetnek: 1. az alkotott mondatok megfelelnek-e a frazémák típu-
sainak, illetve tipikus alakzatainak; 2. valóban kapcsolatban állnak-e a szöveggel (a túl álta-
lános szókapcsolatok nem mutatnak rá a szövegre); 3. kreativitás; 4. szellemesség, humor, 
kifejezőerő.

Példa:
„Az élet küzdelem..., s az ember célja e küzdés maga.”
Jaj annak, aki már elérte célját!
Nincs unalmasabb, mint a hosszú, boldog élet.
Aki gondtalan, boldogtalan.
Addig érdemes élni, amíg van mit megoldani.
Minél több a nehézség, annál jobb a házasság.
A gondtalan élet problémákhoz vezet.
Nincs fárasztóbb, mint a semmittevés.
Oda a sárkány, oda a remény.

Az Ottlik-mű címében a mese műfajmegjelölés szerepel. A szöveg ugyanakkor tekinthető 
novellának is. Hogyan látod ezt a kérdést? Érveidet foglald össze az alábbi táblázat segít-
ségével! 

A MESE MŰFAJÁRA UTALÓ ELEMEK A NOVELLA MŰFAJÁRA UTALÓ ELEMEK

Mese-formulák (Ma is élnek, ha meg nem haltak) 
Mesehősök (sárkány) 
Mesei motívumok (harc a királylányért)

Újszerűség, ötletesség 
Rövid, tömör, egyszálú eseménysor 
Csattanó
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a kritikUs mUnkalapja – megoldásminta 

készíts néhány soros fogalmazást, amelyben egy barátodnak ajánlod 
elolvasásra az ottlik-szöveget! véleményedben kapjon helyet az 
alábbi szakkifejezések egyike!      

Irónia                         Humor          

Az értékelés szempontjai lehetnek: 1. az ajánlás műfajának megvalósítása, ezen belül: hi-
vatkozás a szövegre, domináns elem kiemelése, személyes vélemény kialakítása, meggyőző 
retorika alkalmazása; 2. a szakkifejezés megfelelő használata, ezen belül: a szó beemelése a 
fogalmazása, a szó összekapcsolása a szöveggel és a saját véleménnyel.

az alábbi mondatokban a szöveg egy-egy jellemzőjére utalunk. 
rendeld hozzá az alábbi szakkifejezések közül a megfelelőt!

Abszurd                          Groteszk                          Paradoxon

A szövegben komikus és tragikus elemek keverednek egymással. A nyomasztó hétköznapok 
és a mesei-fantasztikus világ találkozása egyszerre készteti az olvasót nevetésre és elgondol-
kodásra. Groteszk

A szöveg címe ellentétre épül: „utolsó mese” nem képzelhető el, hiszen a műfaj örök életű. 
A szöveg éppen azzal számolja föl látszólag e műfajt, hogy ott folytatja a történetet, ahol a 
mesék véget érnek. Paradoxon

A szöveg az emberi létezés megoldhatatlanságára is rámutat. A boldogságért való küzdelem-
ben még nem vagyunk boldogok, amikor elértük a vágyott célt, már nem vagyunk boldogok. 
Abszurd
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az író mUnkalapja – megoldásminta 

az ottlik-szöveg műfajvariációra épül. variáld tovább a szöveget oly 
módon, hogy az vagy rövid mesévé vagy rövid novellává alakuljon át! 
az alkotás során figyeld meg, milyen eljárásokra van szükség ahhoz, 
hogy a szöveg újjászülessen!

A mesévé alakítás fő eljárásai lehetnek:
 –  további műfajformulák alkalmazása („egyszer volt, hol nem volt”, „aki nem hiszi, járjon 

utána”, „óperenciás tenger” stb.);
 – a cím megváltoztatása;
 –  a műfajra jellemző tartalmi elemek hozzáadása (öreg király, gonosz boszorkány, jótün-

dér stb.);
 – részletezés (pl. a próbatételek bővítése);
 – csökkentés (pl. a párbeszéd kihagyása);
 – bővítés (pl. a történet folytatása);
 –  a mese jelentéskritériumai szerinti befejezés (pl. a nehézségek visszaállítása újra és újra 

boldogsághoz vezet).

A novellává alakítás fő eljárásai lehetnek:
 – a mesére jellemző formulák elhagyása („még ma is élnek, ha meg nem haltak” stb.);
 – a cím megváltoztatása;
 –  a meseelemek transzformációja (pl. a kacsalábon forgó palota helyett „újépítésű lakópar-

ki ingatlan kedvező kamatozású kölcsönre való megvétele”);
 – a mesehősök demitizálása (pl. a királyfi helyett egy fiatal géplakatos); 
 – csökkentés (pl. próbatételek csökkentése);
 – bővítés (pl. a teljes szöveg párbeszéddé alakítása);
 – a novella jelentéskritériumai szerinti befejezés (pl. sorsfordító döntés meghozatala).

Az értékelés fő szempontjai lehetnek: 1. a műfajtartás megvalósítása; 2. a műfajra jellemző 
nyelvi elemek, eljárások arányossága; 3. kreativitás, egyedi megoldások alkalmazása; 4. az 
eljárások tudatossága. 
 



1. ottlik géza: az utolSó meSe 17

a dramatUrg mUnkalapja – megoldás-
minta 

válaszd ki azt a mozzanatot a szövegből, amelyik a legnagyobb 
hatást tette rád! választásodat röviden indokold! erre az elemre 
építve tervezz meg egy rövid színpadi jelenetet! Bátran használd a 
képzelőerődet!

Az értékelés szempontjai lehetnek: 1. egy domináns elem kiválasztása; 2. a választás magya-
rázata, a stílushatás értékelése; 3. a vizuális hatás megtervezése; 4. a szöveg transzformációja; 
5. kreativitás, leleményesség.

Példa:
Rám az unalom problémája tette a legnagyobb hatást. Nagyon elgondolkodtató ugyanis, hogy miután a 
királykisasszony és a királyfi megtartották a lakodalmat, nem az „örök boldogság” , hanem a nyomasztó 
unalom várt rájuk. Ezért az unalom megjelenítésére helyezném a hangsúlyt. 
Színpadkép:
A királykisasszony és a királyfi ünnepi ruhában egy kanapén ülnek egymás mellett, és széles mosollyal 
nézik egymást. A színpadon szétszóródva minden irányban a sárkány hét feje hever. A háttérben a csil-
logó-villogó kacsalábon forgó palota. 
Cselekményleírás:
A két szereplő mindvégig egy szót sem szól. Eleinte mosolyognak (eltúlzott mosollyal), majd egyre 
unottabbá válnak. Nagyokat sóhajtanak, bágyadtan tekintgetnek ide-oda, majd ásítanak, dörzsölik a 
szemüket, nagyokat pislognak, végül eldőlnek jobbra-balra. A vőlegény hangos horkolásba kezd.

miután megalkottad a jelenetet, vesd össze a szöveggel! adj rövid 
magyarázatot változtatásaidra, értékeld azok drámai hatását!
Az értékelés szempontja: a szöveg és a jelenet különbségének következetes nyomon követése.

Példa:

A SZÖVEGBEN... A JELENETBEN... MAGYARÁZAT

A két szereplő párbeszédet 
folytat. 
A két szereplő küszködik, míg 
meg nem hal.

A két szereplő végig hallgat. 
A két szereplő elalszik.

A csönd a színpadon jobban 
kifejezi az unalmat, a tehetet-
lenséget. A csönd feszültséget 
teremt, erősebben bevonja a 
nézőt a jelenetbe. 
Az alvás utal a halálra. Az al-
vás kifejezi a küzdelem értel-
metlenségét.
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meSeantológia 

állítsatok össze rendhagyó meseantológiát! ötleteitek alapján 
találjátok ki a címet, a szerkesztési koncepciót, majd vázoljátok 
az antológia tartalmára, felépítésére, illusztrációjára vonatkozó 
elképzeléseiteket!  

ottlik géza

Az utolsó mese
Volt egyszer egy elvarázsolt királyfi, aki egy tündérszép királykisasszony kezére pályázott. 
De csak úgy kaphatta meg, ha előbb legyőzi a hétfejű sárkányt, felépíti a kacsalábon forgó 
kastélyt, s felébreszti és megnevetteti a befalazott, alvó királykisasszonyt. Sok-sok vesződség, 
kaland, hőstett, utazás és munka árán legyőzte hát a hétfejű sárkányt, felépítette a kacsalábon 
forgó kastélyt, és felébresztette az alvó királykisasszonyt. No, az mindjárt elmosolyodott, s 
megtartották a lakodalmat. 

Aztán, hogy ez is véget ért, leültek egymással szemben, és mosolyogtak.
De eltelt egy nap, s még egy, még egy. Már az első is igen hosszú volt, mert sok órából állt, 

az órák meg sok percből, a percek sok másodpercből. 
– Hát most mihez fogjunk? – kérdezte a királyfi.
– Most boldogok vagyunk – mondta a felesége.
– Igaz is.
De három nap múlva a királykisasszony szólalt meg. 
– Mit is csinálunk most? – azt kérdi.
– Hát boldogok vagyunk – mondta az ura.
– Vagy úgy, persze.
Megint mosolyogtak egymásra egy napig, de akkor egyszerre felállt mind a kettő. 
– No csak.
– Van egy ötletem – mondta a királyfi. – Befalazlak és elaltatlak megint. 
– Jó!
– Lerombolom a kacsalábon forgó kastélyt, és föltámasztom a hétfejű sárkányt. Hogy újra 

legyen mit építenem, és legyen kit legyőznöm. 
Neki is fogott mindjárt. Csakhogy ez nem volt már olyan egyszerű. Sem sok vesződés, még 

több hőstett, sem kaland, sem jövés-menés árán nem bírta lerombolni a kastélyt – mert az 
mindig elfordult előle a kacsalábakon –, még kevésbé bírta fejére tenni a sárkány levágott hét 
fejét, s nem lehetett a királykisasszonyt sem befalazni, sem elaltatni többé. Teltek a napok, 
amikből hónapok lettek és rövid esztendők, s így küszködtek. 

Még ma is élnek, ha meg nem haltak.  

Forrás: OTTLIK Géza: Minden megvan. Budapest, 1991.
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intertextUális kapcsolatra épülő szövegek 

vizSgálata

KÉSZÍTETTE: MOLNÁR KRISZTINA
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moDulleíráS

A modul céljA Intertextuális kapcsolatra épülő szövegek vizsgálata. Az inter-
textualitásból eredő többletjelentések értelmezése

Időkeret 90 perc (2 tanóra)

Ajánlott korosztály 17–18 évesek (12. évfolyam)

Ajánlott megelőző  
és követő tAnAnyAg 

(előzetes és követő kész-
ségfejlesztő tevékenység 

vAgy Ismeret)

Megelőző és követő tananyag: 
A posztmodern fordulat az 1945 utáni magyar irodalomban
A megidézett szöveghagyomány és az újítás viszonya Orbán 
Ottó költészetében és más szerzők esetében

modulkApcsolódásI 
pontok

Tágabb környezetben
Tantervi kapcsolódások:
Magyar nyelv és irodalom 5–12. évfolyam
Kereszttantervi kapcsolódások:
Információs és kommunikációs kultúra: az értelmezési képes-
ség fejlesztése
Történelem: a 20. század története
Emberismeret: a művelődés és az értékrend változása
Szűkebb környezetben
A szövegértési-szövegalkotási kompetencia fejlesztése az olva-
sóvá nevelés érdekében

A képességfejlesztés  
fókuszAI

Kiemelt fejlesztési feladatok: 
Összehasonlító elemzés gyakorlása
Kritikai olvasás fejlesztése
Írásbeli szövegalkotás

módszertani ajánlás 

A modul célja, hogy a tanulók tapasztalatot szerezzenek az intertextualitás jelenségéről. A 
már meglévő ismereteik mellett (műfajimitáció – pl. eposzi kellékek; stílusimitáció – pl. Ka-
rinthy karikatúrái stb.) fontos hangsúlyozni, hogy ez esetben egy sajátosan 20. század végi 
eljárásról van szó. Ezért a foglalkozás célja szűkebben az, hogy a tanulók felfedezzék, milyen 
többletjelentést hordoz egy korábbi szöveg szándékolt imitációjára épülő irodalmi alkotás.
Orbán Ottó költészetében sok olyan vers található, amely mintegy régebbi szövegekkel foly-
tatott párbeszéd eredménye; ezek közül pedagógiai szempontból kiemelkedik a Töredék című 
alkotás. Számíthatunk arra, hogy ez a vers a tipikusan posztmodern jegyek miatt (a popula-
ritás mint téma, nyelvi játék, nyelvi rétegek keveredése stb.) érdeklődést kelt a tanulókban. 
Főként, hogy a televíziós kultúra, a fogyasztói társadalom, a hagyományos értékek átalakulá-
sa mindennapi tapasztalat a tanulók számára is. Bátoríthatjuk tehát őket véleményük kimon-
dására, hiszen a vers retorikájában is fontos szerepet játszik az éles kritika.  

Az adott időkeretből és a feladat nehézségéből adódóan a modul megvalósításának feltétele 
a Radnóti-vers ismerete.  A modul megvalósítása során elsősorban javasolt szervezési mód a 
tanulók együttműködésére épülő csoportmunka. Ez biztosítja leginkább a tanulói aktivitást, 
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illetve a differenciált feladatmegoldást. A munkalap négy feladatcsoportja közül a tanulók 
saját érdeklődésük és képességeik szerint választhatnak, de egy csoporton belül egymástól 
segítséget is kérhetnek, megbeszélhetik a fölmerülő kérdéseket.

értékeléS 

A modul megvalósítása során a tanári szerep facilitáló jellegű. Célszerű, ha a pozitív-megerő-
sítő jellegű szóbeli értékelés nemcsak az adott teljesítményre vonatkozik, hanem a tanulói 
együttműködés színvonalára is. 

A munkalap feladatai folyamatosan jelzik, hogy több válaszlehetőség is elfogadható. Ér-
demes szóban is megerősíteni ezt az interpretációs alapelvet. A csoportok beszámolóinak 
értékelésekor fontos, hogy ne az értelmezés igazságtartalmát, hanem hitelességét értékeljük: 
amennyiben a csoport értelmezése következetes, megfelelő szöveghelyekkel igazolt munka 
eredménye, akkor az adott véleménynek létjogosultsága van.

Fontos, hogy a tanulók az együttműködés végén értékeljék társaik és a maguk munkáját is.

támogatórenDSzer  

Ostromgyűrűben. In memoriam Orbán Ottó. Vál., szerk. Lator László, Budapest, 2003.
A fordítás és intertextualitás alakzatai. Szerk. Kabdebó Lóránt, Budapest, 1998.
BÓKAY Antal: Irodalomtudomány a modern és posztmodern korban. Budapest, 2001.
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moDulvázlat

lépések,  
tevékenységek

(a mellékletekben részle-
tesen kifejtve)

kIemelt  
készségek,  
képességek

célcsoport /
A dIfferencIá-

lás lehetőségeI

tAnulásszervezés
eszközök 

(mellékletben)munkA- 
formák

módszerek

1. A szöveg látványának tudatosítása, fogalommagyarázat

1. A szövegek átte-
kintése, a vizuális 
benyomások meg-
vitatása

A munkaforma 
megválasztásá-
ban

Frontális 
vagy 
csoport-
munka

Megbeszé-
lés

Szöveg

2. Az intertextualitás 
fogalmának értel-
mezése

Háttértudás 
aktivizálása
Szakszókincs 
bővítése

A munkaforma 
megválasztásá-
ban
A megbeszélés 
logikájában

Frontális 
munka

Megbeszé-
lés

2. A teljes szöveg elolvasása, csoportalakítás, a feladat tudatosítása

1. A teljes szöveg 
elolvasása

Globális 
megértés

Egyéni 
munka

Önálló Szöveg

2. Csoportalakítás, a 
feladat tudatosítása

Csoport-
munka

Megbeszé-
lés

Szöveg
Munkalap

3. A feladatok megoldása

1. A cím vizsgálata A cím és a 
szöveg össze-
függésének 
magyarázata
Asszociációs 
képesség 
Jelentéstulajdo-
nító képesség
A szerző és a 
téma viszonyá-
nak föltárása
Kritikai olvasás
Nyelvi kreati-
vitás

Egyéni 
munka

Írásbeli 
feladat 
megoldása

Szöveg
Munkalap

2. A szövegpárhuza-
mok vizsgálata

Tájékozódás a 
szövegben
Az összefüg-
gések felfede-
zésének képes-
sége
Kritikai olvasás
Szövegek kö-
zötti kontextus 
keresése
Jelentéstulajdo-
nító képesség

Egyéni 
munka

Írásbeli 
feladat 
megoldása

Szöveg 
Munkalap
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lépések,  
tevékenységek

(a mellékletekben részle-
tesen kifejtve)

kIemelt  
készségek,  
képességek

célcsoport /
A dIfferencIá-

lás lehetőségeI

tAnulásszervezés
eszközök 

(mellékletben)munkA- 
formák

módszerek

3. A kezdősor vizs-
gálata

A szerző és a 
téma viszonyá-
nak föltárása
Kritikai olvasás
Jelentéstulajdo-
nító képesség

Egyéni 
munka

Írásbeli 
feladat 
megoldása

Szöveg 
Munkalap

4. A tartalmi elemek 
vizsgálata

Az önálló érve-
lés képessége
Jelentéstulajdo-
nító képesség
A költői nyelv 
megértése
Nyelvi kreati-
vitás

Egyéni 
munka

Írásbeli 
feladat 
megoldása

Szöveg 
Munkalap

4. A megértettek alkalmazása

1. A csoportok meg-
beszélése és beszá-
molója

Szövegalko-
tás szóban
Együttműkö-
dési készség

Csoport-
munka
Frontális 
munka

Megbeszé-
lés
Vita

Szöveg
Munkalap

2. Írásbeli szövegal-
kotás

Szövegalko-
tás írásban
Nyelvi kreati-
vitás
Háttértudás 
aktivizálása

Szövegtípus 
szerint
Esztétikai minő-
ségek szerint

Egyéni 
munka

Írásbeli 
feladat 
megoldása

Szöveg 
Munkalap

3. „Reflektálás egy 
jelenségre”

Írásbeli szö-
vegalkotás
Megértés 
alapján új 
tudás integrá-
ciója
Szaknyelvi 
szókincs bő-
vítése

A tervezett 
érettségi vizsga 
szintje szerint

Egyéni 
munka

Írásbeli 
feladat 
megoldása

Munkalap
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a felDolgozáS menete

1. A szöveg látványánAk tudAtosításA, fogAlommAgyArázAt

Tanári tevékenységek Tanulói tevékenységek

Ismerteti a foglalkozás célját: Radnóti Mik-
lós Töredék és Orbán Ottó azonos című versé-
nek elemzése.

Feladat: a vizuális benyomások megfogalma-
zása.

Differenciálás: az óraegység frontális és cso-
portmunkában is megszervezhető.

Tudatosítják a szövegek közötti hasonlósá-
gokat: cím; versszakok száma; sorok száma, 
kezdősorok hasonlósága; az évszámok ha-
sonlósága.
Tudatosítják a szembetűnő különbséget: mottó. 

Feladat: az előbbiekben tapasztalt formai ha-
sonlóság mellett milyen típusai lehetnek a 
szövegek közötti kapcsolatnak?
Példák:
–  tisztelettel övezett költőelőd témavilágának, 

versformáinak imitációja (Anakreón – Cso-
konai);

–  mitológiai vagy bibliai történetek földolgo-
zása (Jónás – Babits);

– mottó alkalmazása;
– szállóigévé válás; 
– stílusimitáció (Ady-Karinthy);
–   elnevezéssel kapcsolatos összefüggés (Ha-

lotti beszéd – Kosztolányi);
– motivikus kapcsolat (pl. évszak-toposz)

A társművészetek köréből vett példák lehetnek:
– filmparódiák (pl. A báránysültek hallgatnak)
– komolyzenei  motívumra épülő rap-dalok

Feladat: mennyiben más, ha ismerjük az elő-
szövegeket, illetve felismerjük ezeket a kap-
csolatokat?

Feladat: szükséges-e, hogy jelölve legyenek 
ezek a kapcsolatok? 

Feladat: szükséges-e, hogy a kapcsolat aka-
ratlagos legyen? 
Érdemes emlékeztetni a tanulókat arra az él-
ményre, amikor nem szándékosan egy vers-
sor „csúszik” a beszédükbe. 

Előzetes tudásuk, olvasmányélményeik alap-
ján példákat fogalmaznak meg. A társművé-
szetek köréből is hozhatnak példákat.

Tudatosítják, hogy a megértésünket befolyá-
solja az előszöveg ismerete.

Tudatosítják, hogy a szövegek közötti kapcso-
lat lehet „idézőjeles” vagy idézőjel nélküli.

Tudatosítják, hogy az összefüggés a szerző ré-
széről nem feltétlenül tudatos. 
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Összefoglalja a fogalmi elemeket:
– szövegek közötti kimutatható hasonlóság;
– jelölt vagy jelöletlen kapcsolat;
– szándékos vagy akaratlan beemelés; 
–  ha a befogadó felismeri a viszonyt, befolyá-

solja megértését, értelmezését.

Megnevezi a fogalmat, értelmezi az összeté-
telt (intertextualitás).

Differenciálás: amennyiben a fogalom már 
be lett vezetve a korábbi tanulmányok során, 
az induktív fölépítés helyett a fölidézés tech-
nikája alkalmazható. A frontális szervezésű 
megbeszélés mellett csoportmunkában is 
megoldható az óraegység.

2. A teljes szöveg elolvAsásA, csoportAlAkítás

Tanári tevékenységek Tanulói tevékenységek

Feladat: a szövegek elolvasása

Ismerteti a feladatmegoldás módszerét: négyfős 
csoportok alakulnak, minden csoporttag egy-
egy feladattípust választ. Ezen egyéni munká-
ban dolgozik, de a csoport bármilyen probl émát 
megbeszélhet, a tagok segíthetik egymást.

Feladat: hogyan befolyásolja megértésünket 
az előszöveg ismerete? A csoportmunka vé-
gén ez lesz a beszámoló fő kérdése, a csoport-
tagoknak ebben kell konszenzusra jutniuk. 

Elolvassák a szövegeket.

Kialakítják a csoportokat, kiválasztják a fel-
adattípusokat.

Tudatosítják, hogy egyéni munkájuk célja e 
kérdés megválaszolása.

3. A felAdAtok megoldásA 

Tanári tevékenységek Tanulói tevékenységek

Folyamatosan figyelemmel kíséri a tanulók 
munkáját, segítséget nyújt, felel a felmerülő 
kérdésekre.

Egyéni munkában megoldják a munkalap fel-
adatait. 
Az önálló munka során megbeszélhetik kérdé-
seiket, egymással, vita alakulhat ki közöttük.

4. A megértettek AlkAlmAzásA

Tanári tevékenységek Tanulói tevékenységek

Irányítja a csoportbeszámolók során kialakult 
beszélgetést. Kérdésekkel segíti a megbeszélést:
Mi lehetett az oka, hogy Orbán imitálta a Rad-
nóti-szöveget? Hogyan látják a két vers viszo-
nyát? Egyetértenek-e azzal, hogy a két költő által 
megjelenített világ hasonlóan torz?  

Értékeli a tanulók munkáját, összefoglalja a leg-
fontosabb gondolatokat.

A csoportok megbeszélés során kialakítják a 
fő kérdéssel kapcsolatos nézetüket, ezután 
beszámolnak erről. Vita alakulhat ki közöt-
tük, erősen eltérő véleményeket is megfogal-
mazhatnak.
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Feladat: saját Töredék megalkotása írásban, a 
két vers közös jegyeinek megtartásával.

Differenciálás: a saját vers lehet egy verssza-
kos, a mottó ügyében szabadon dönthetnek, 
a témavariáció lehet humorral telített is. Al-
ternatíva lehet egy vázlat megalkotása is (mit 
tartok megörökítendőnek a saját koromból).

Megírják saját Töredéküket, illetve versvázla-
tukat. 

Feladat: „reflektálás egy jelenségre”

Differenciálás: ez a feladat az emelt szintű 
érettségit tervező diákok számára ajánlott el-
sősorban. 

Elkészítik a fogalmazást.
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munkalaP megolDáSSal 

1. a cím vizsgálata
Mire utalhat a Radnóti-vers címében a töredék kifejezés? A vers ismeretében törekedj több 
lehetőség megfogalmazására!
–  a hiányos szerkezetre
–  arra, hogy a versbeli széttöredezett világ csak ilyen formában fejezhető ki
–  arra, hogy a kor borzalmai nem fejezhetők ki a teljesség igényével

A mottó ismeretében milyen további jelentéssel bővül ez a szó az Orbán-vers esetében?    
–  a Töred-családra vonatkozik

Milyen stílushatása van az Orbán-versben a töredék szó jelentéseinek? Legalább kettőt em-
líts!
–  nyelvi játék 
–  humor, irónia
–  A vers témája megkettőződik: egy embertípus bemutatása, egy kor bemutatása.

Véleményed szerint mi a szerepe a mottónak? Több válaszlehetőség is van!
–  szöveg a szövegben
–  irónia a szerző részéről
–  ellentétezés (a mottó „dicsér”, a vers bírál)

Véleményed szerint az Orbán-vers mintájára a Radnóti-vers is kiegészíthető mottóval? Vála-
szodat indokold! Ha a válaszod igen, alkoss egy mottót!
–  Nem, mert a vers annyira szörnyű világot ábrázol, hogy lehetetlen bármivel is fokozni.
–  Igen, mert annak a kornak is voltak „pozitív embertípusai”.
–   Pl. „Szeretettel köszöntjük Töred Bélát és nejét, a zsidóüldözésben és kínvallatásban elért kiváló 

eredményeik miatt. NyilaskeresztesPárt”

2. a szövegpárhuzamok vizsgálata
2.1.  A két vers alaptémája látszatra más. Ugyanakkor fölfedezhetők benne szópárhuzamok. 

Keresd meg ezeket a táblázat segítségével!

RADNÓTI-VERS ORBÁN-VERS

„részegen” „sörözött”

„Ésaiás” „prófétája”

„holtat” „Agyhalált”

„mocsoktól” „híg szar”
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2.2.  Mire utalhatnak ezek a szópárhuzamok? Vajon miért e fogalmak teremtenek kapcsola-
tot a versek között?

–  Arra utalnak, hogy a két kor hasonlóan értékvesztett.
–   Ezek a fogalmak negatív jelentésűek (a halál a végre, a részegség pl. az értelem hiányára, a mocsok 

pl. a szépség hiányára utal), így erőteljesen érzékeltetik a két kor romlottságát. 

3. a kezdősor vizsgálata
Mi az egyetlen különbség Radnóti, illetve Orbán kezdõsora között? Szerinted mennyiben 
változtatja meg ez a különbség a sor jelentését? Figyelj a lírai én szerepére!
–  Az a és az e morfémák különbsége.
–   Az „e földön” szerkezetben a lírai én „beleérti magát” a helyzetbe, az „a földön” szerkezet tárgyiasító, 

személytelenítő, távolító viszonyt fejez ki.

Mi lehet az oka annak, hogy a két vers beszélői másként vannak jelen szövegükben? Több 
válasz is lehetséges!
–  Radnóti magára veszi, erőteljesen átéli, érzelmekkel telíti a versben kifejezett világot.
–  Orbán kívülről tekint rá, itt a bírálat, az elidegenítés hangja a meghatározó.
–   Radnóti versében meg is jelenik „a költő” az utolsó szakaszban, Orbán verséből a hivatására való 

reflexió hiányzik.

Mindkét vers múlt időben íródott. Ugyanakkor tudjuk, hogy a költők saját jelenükről szól-
nak. Milyen okai lehetnek a múlt idő használatának?
–  A lírai én nem azonosul a jelen helyzettel.
–  A történetírás irodalmi hagyományának jele.
–  A lírai én a halál előtti számvetés helyzetéből tekint vissza.
–  A jelen idő a változást lehetőségét is érzékeltetné, a múlt a helyzet megváltoztathatatlanságára utal.
–  A múlt idő patetikusabb hangvételű, súlyt ad a szavaknak.

4. a tartalmi elemek vizsgálata
4.1.  Válassz ki az alábbi állítások közül egyet! A szöveg alapján érvelj az állítás érvényes-

sége mellett!

A) Radnóti versében az ember cselekvőként van jelen, Orbán versében passzív szerepet kap.
–  Radnótinál az ember (asszony, költő stb.) minden szakaszban alany.
–  Az emberhez kapcsolt igei állítmányok aktív jelentésűek.
–  Az állítmányok jelentéstartalma rendkívül erőteljes.
–  Orbán versében az ember csak az utolsó előtti szakaszban jelenik meg.
–  Az ember állítmányai passzivitást fejeznek ki.

B) A Radnóti-vers fő motívuma az ember, az Orbán-versé a televízió.
–  A Radnóti-vers minden szakasza az emberi világról szól.
–  Az ember különböző lealjasulási módjai jelennek meg.
–  Az Orbán-vers minden szakasza a televízió jelenségét mutatja be.
–  A televíziós kultúra több eleme jelenik meg (szappanopera, reklám stb.).
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4.2.  Keresd ki az Orbán-szövegből a televízió egyik költői szinonimáját! Határozd meg rö-
viden, milyen többletjelentése van itt a kifejezésnek!

–  nagy képmutató
  A képmutatás mint negatív emberi magatartás (hazugság, alattomosság, kétszínűség stb.) jelentése 

gazdagítja a fogalmat. Arra utal, hogy a televízióban megjelenő világ félrevezeti, becsapja az embert. 
A nagy jelző a televízió hatalmára utal.  

–  világító szemétláda 
  A szemétláda kifejezés a televízióban megjelenő világ értéktelenségét érzékelteti. A világító jelző ere-

detileg pozitív jelentéstartalmú (fény, középpont, megvilágosodás, iránymutatás stb.), így azonban 
fokozza a fogalom negatív jellegét. Arra utal, hogy a mai kor emberét az értéktelenség vezeti.

4.3.  Társítsd az alábbi Orbán-idézeteket a megfelelő állításokkal! Ahol nincs állítás, alkoss 
magad egy mondatot!

IDÉZETEK ÁLLÍTÁSOK

„a majom visszaszállt a fára” A fejlődés visszájára fordult.

„a hajló nádszál volt a mérték” Az erkölcsi tartás megingott.

„a Föld roppant vegyesbolt” Pl. Mindenütt a fogyasztáson van a hangsúly.

„Elektrát elektronikába / úsztatta át a nagy 
képmutató”

Pl. A könyv és a színház helyébe a tévézés lépett.

Az erkölcsi tartás megingott.
A fejlődés visszájára fordult.

5. „oly korban éltem én e földön...”
5.1. Te mit tartasz megörökítésre érdemesnek saját korodból? Készíts tartalmi vázlatot!

5.2.  A két vers mintájára alkosd meg saját versedet! A versszakok számában szabadon dönthetsz. 

6. reflektálás egy jelenségre
Olvasd el figyelmesen az alábbi szöveget! Egyetértesz a benne megjelenő gondolatokkal? 
A két költő verse mellett saját Töredéked is segítségedre lehet a reflektálásban.

Az irodalmi művekben föllelhető más alkotásokból származó elemek jelentősen befolyásolják megérté-
sünket. A fölismert szövegkapcsolatok rávilágítanak a szerző érdeklődésére, szándékára, de ennél is 
fontosabb az a többletjelentés, amit számunkra közvetítenek. Az intertextualitásra épülő szövegek vizs-
gálata ugyanis bővíti az értelmezés lehetőségeit, és bennünk is mozgásba hozza az adott művekről val-
lott nézeteinket.

Az értékelés fő szempontjai:
–  a tanuló válaszoljon a feladatban föltett kérdésre
–  válasza kapcsolódjon a szöveg kijelentéseihez
–  válaszában utaljon a két versre, illetve saját alkotására
–  fogalmazásában valósítsa meg a tudományos stílusréteg követelményeit
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radnóti miklós: töredék 

Oly korban éltem én e földön,
mikor az ember úgy elaljasult,
hogy önként, kéjjel ölt, nemcsak parancsra,
s míg balhitekben hitt s tajtékzott téveteg,
befonták életét vad kényszerképzetek.

Oly korban éltem én e földön,
mikor besúgni érdem volt s a gyilkos,
az áruló, a rabló volt a hős, – 
s ki néma volt netán s csak lelkesedni rest,
már azt is gyűlölték, akár a pestiset.

Oly korban éltem én e földön,
mikor ki szót emelt, az bujhatott,
s rághatta szégyenében ökleit, –
az ország megvadult s egy rémes végzeten
vigyorgott vértől és mocsoktól részegen.

Oly korban éltem én e földön, 
mikor gyermeknek átok volt az anyja,
s asszony boldog volt, ha elvetélt,
az élő irigylé a férges síri holtat,
míg habzott asztalán a sűrű méregoldat.
.......................................................................
......................................................................

Oly korban éltem én e földön,
mikor a költő is csak hallgatott,
s várta, hogy talán megszólal ujra – 
mert méltó átkot itt úgysem mondhatna más, – 
a rettentő szavak tudósa, Ésaiás.
......................................................................

1944 
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orbán ottó: töredék 

Szeretettel köszöntjük Töred
Bélát és nejét, első adásnapunk   
óta  hűséges,  budapesti előfizetőinket
                 Magyar Televízió

Oly korban éltem én a földön,
mikor a majom visszaszállt a fára,
a százrészes tévédrámák közé,
hol a hős daliás menedzser, lő, sose fél,
s az elhagyatott nő könnyek közt kefél.

Oly korban éltem én a földön,
mikor Elektrát elektronikába
úsztatta át a nagy képmutató;
világképén a Föld roppant vegyesbolt – 
vehetsz Wilkinson pengét s Knorr levesport!

Oly korban éltem én a földön,
mikor a hajló nádszál volt a mérték,
és Siker a mi Urunk-Istenünk,
és prófétája a nézői pontszám,
és híg szar gyűlt a kincseskamra polcán.

Oly korban éltem én a földön,
mikor az ember egy fotelben ülve
rágcsált, sörözött, lazított, butult,
s mint akit magába új vízözön nyel,
bámulta saját vesztét mély közönnyel.

...................................................................... 

Oly korban éltem én a földön,
mikor a Guttenberg-galaxist mikrofilmre vették,
betűivel meg pókereztek, és a főhelyen
egy világító szemétláda állt,
s élő adásban látta az emberiség a nagy Agyhalált…

1994 
 



3. micHel De montaigne:
bArátságA étienne de lA 

boétie-vel
márai SánDor: A bArátságról

a szövegértés alapján az új tUdás 

integrációja

KÉSZÍTETTE: MOLNÁR KRISZTINA
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moDulleíráS

A modul céljA Szövegértés alapján új tudás integrációja. Induktív fogalomal-
kotás. Az esszé műfaji jegyeinek tudatosítása

Időkeret 90 perc (2 tanóra)

Ajánlott korosztály 17–18 évesek (11–12. évfolyam)

Ajánlott megelőző  
és követő tAnAnyAg

Megelőző és követő tananyag: Márai Sándor életműve
Az esszéírók nemzedéke

modulkApcsolódásI 
pontok

Tágabb környezetben
Tantervi kapcsolódások:
Magyar nyelv és irodalom 5–12. évfolyam
Kereszttantervi kapcsolódások:
Emberismeret: társas kapcsolataink
Információs és kommunikációs kultúra: az értelmezési képes-
ség fejlesztése
Szűkebb környezetben
A szövegértési-szövegalkotási kompetencia fejlesztése az olva-
sóvá nevelés érdekében

A képességfejlesztés  
fókuszAI

Kiemelt fejlesztési feladatok: 
Szaknyelvi szókincs bővítése
Nyelvi kreativitás
Kritikai olvasás
Írásbeli szövegalkotás

módszertani ajánlás 

Köztudott, hogy az esszé esetében nem beszélhetünk egyetlen releváns meghatározásról: a 
fogalom csupán bizonyos sajátosságok halmazaként írható le. A problémát tovább árnyalja, 
hogy napjaink szóhasználata rendkívül szélessé tette a fogalom jelentéskörét: esszének ne-
vezzük például a valamely téma kapcsán kifejtett véleményt tartalmazó iskolai fogalmazást 
is. Ugyanakkor éppen emiatt van szükség arra, hogy a tanulók értsék, sőt gyakorlati felada-
tokon keresztül maguk fogalmazzák meg e különleges szövegtípus mibenlétét. A modul célja 
tehát az, hogy a tanulók önálló elemző munka révén kísérletet tegyenek e műfaj körülhatá-
rolására, azaz szövegértés-szövegalkotás alapján új tudásra tegyenek szert.

A modul alapjául szolgáló szövegek kiválasztásakor az irodalomtörténeti és a pedagógiai 
szempont egyaránt fontos szerepet játszott. Montaigne barátságról írott esszéje képviseli a 
műfaj eredetét, Márai Füves könyvének hasonló című szövege pedig – jóllehet az adott gyűj-
temény több irányba elmozdítja az esszé határait (elmélkedés, vigasztalás) – a magyar irodal-
mi példák egyik reprezentánsaként kimondottan alkalmas a műfaj jellemzőinek föltérképe-
zésére. Számíthatunk arra, hogy a szövegek témája érdeklődést kelt a tanulókban, mozgósítja 
személyes élményeiket. Bátoríthatjuk tehát őket véleményük elmondására, hiszen a műfaj 
gondolatisága eleve magában rejti a szöveg-befogadó közötti párbeszéd szükségességét.

A foglalkozás során elsősorban ajánlott szervezési mód a páros munka: ez lehetőséget ad 
a differenciált, aktív és kooperatív feladatmegoldásra. A szövegek közül a tanulók saját ér-
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deklődésük és képességeik szerint választhatnak (a Montaigne-szöveghez kapcsolódó kérdé-
sek nagyobb kompetenciát igényelnek), de a páron belül egymástól segítséget is kérhetnek, 
megbeszélhetik a fölmerülő kérdéseket. Fontos, hogy a szövegelemző feladatok után a párok 
együtt alkossák meg az esszé fogalmát, hiszen így reflektálhatnak arra, milyen szövegtapasz-
talat támasztja alá döntésüket. A feladatok mindegyike ugyanis – a szövegértő- és alkotó ké-
pességek fejlesztésén túl – a műfaji elemek megértését szolgálja.

A szövegek forrásai: MONTAIGNE: Esszék. Vál., szerk., jegyz. Oláh Tibor, Budapest, 1996., 
MÁRAI Sándor, Füves könyv, Budapest, 1997. 

értékeléS 

A modul megvalósítása során a tanári szerep facilitáló jellegű. A tanulók egyéni, illetve páros 
munkája előtt fontos, hogy a tanár megerősítse a háttértudás megfelelő elemeit. A tanulók 
önálló munkája közben az elsődleges cél a diákok munkájának figyelemmel kísérése, az eset-
leges kérdések megválaszolása. A foglalkozás végén célszerű, ha a pozitív-megerősítő jellegű 
szóbeli értékelés nemcsak az adott teljesítményre, a megalkotott fogalom helyességére vonat-
kozik, hanem a tanulói együttműködés színvonalára is. Fontos, hogy a tanulók az együttmű-
ködés végén értékeljék társaik és a maguk munkáját is.

támogatórenDSzer 

GYERGYAI Albert: Védelem az esszé ügyében. Budapest, 1984.
DÉKÁNY András: Én nélkül nem megy... Montaigne a barátságról. A barátság. Szerk. Laczkó 
Sándor, Dékány András, Szeged, 2005, 105–115.
RÓNAY László: Márai Sándor. Budapest, 1990.
SZEGEDY-MASZÁK Mihály: Márai Sándor. Budapest, 1991.
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moDulvázlat

lépések,  
tevékenységek

(a mellékletekben részle-
tesen kifejtve)

kIemelt  
készségek,  
képességek

célcsoport /
A dIfferencIá-

lás lehetőségeI

tAnulásszervezés
eszközök 

(mellékletben)munkA- 
formák

módszerek

1. Az előzetes ismeretek föltárása, a feladat tudatosítása

1. Az előzetes ismere-
tek föltárása

Háttértudás 
aktivizálása

Frontális 
munka

Megbeszé-
lés

2. A teljes szöveg elolvasása, a feladatok megoldása

1. A teljes szöveg 
elolvasása

Globális 
megértés

Egyéni 
munka

Önálló Szöveg

2. A Montaigne-szö-
veghez kapcsolódó 
feladatok megol-
dása

A cím és a 
szöveg össze-
függésének 
magyarázata
Tájékozódás a 
szövegben
Költői nyelv 
megértése
Nyelvi impli-
kációk megér-
tése

Egyéni 
munka
Páros 
munka

Írásbeli 
feladat 
megoldása
Megbeszé-
lés

Szöveg
Munkalap

3. A Márai-szöveghez 
kapcsolódó felada-
tok megoldása

A cím és a 
szöveg össze-
függésének 
magyarázata
A szerző és a 
téma viszo-
nyának föltá-
rása
Tételmondat 
fölismerése
Önálló érve-
lés fejlesztése
Költői nyelv 
megértése

Egyéni 
munka
Páros 
munka

Írásbeli 
feladat 
megoldása
Megbeszé-
lés

Szöveg
Munkalap

4. Összehasonlító 
vizsgálat

Vizuális meg-
jelenítés
Reflektálás 
a megértési 
folyamatra

Az ábrák bő-
vítése további 
kulcsszavak 
bevonásával

Egyéni 
munka
Páros 
munka

Írásbeli 
feladat 
megoldása
Megbeszé-
lés

Szöveg
Munkalap
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lépések,  
tevékenységek

(a mellékletekben részle-
tesen kifejtve)

kIemelt  
készségek,  
képességek

célcsoport /
A dIfferencIá-

lás lehetőségeI

tAnulásszervezés
eszközök 

(mellékletben)munkA- 
formák

módszerek

3. Fogalomalkotás

1. A műfaji jegyek 
összegzése, szak-
nyelvi megfogal-
mazása

Szaknyelvi 
szókincs bő-
vítése
Mondatalko-
tás
Igaz-hamis 
állítások meg-
különbözte-
tése
Együttműkö-
dési készség

A szövegek 
közös jegyeinek 
szóbeli összeg-
zése

Páros mun-
ka

Írásbeli 
feladat 
megoldása
Megbeszé-
lés

Szöveg
Munkalap

2. A fogalmak bemu-
tatása, tanári érté-
kelése

Szövegértés 
alapján új 
tudás integrá-
ciója

Tanulói kérdé-
sek megfogal-
mazása (tudni 
szeretném)

Frontális 
munka

Megbeszé-
lés
Tanári ma-
gyarázat

Szöveg
Munkalap

4. A megértettek alkalmazása

1. Önálló szövegal-
kotás

Írásbeli szö-
vegalkotás
Nyelvi kreati-
vitás
Szövegértés 
alapján új 
tudás integrá-
ciója

Szövegműfajok 
szerint

Egyéni 
munka

Írásbeli 
feladat 
megoldása

Munkalap
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a felDolgozáS menete

1. Az előzetes Ismeretek föltárásA, A felAdAt tudAtosításA

Tanári tevékenységek Tanulói tevékenységek

Ismerteti a foglalkozás célját: az esszé műfaji 
jegyeinek tudatosítása két szöveg alapján.

Feladat: az előzetes ismeretek összefoglalása.
A tanár megerősíti a helyes információkat, 
pontosít és helyesbít, ahol szükséges.

Ismerteti a foglalkozás menetét: párok alakul-
nak, egyéni, illetve közös munkában megold-
ják a választott szöveghez tartozó feladatokat, 
utána közösen kitöltik a fogalomtáblázatot.

Közös megbeszélés során elmondják a műfaj-
ra vonatkozó ismereteiket.

Kialakulnak a párok.

2. A szövegek elolvAsásA, A felAdAtok megoldásA

Tanári tevékenységek Tanulói tevékenységek

Feladat: a szövegek elolvasása.

Feladat: a szövegekhez kapcsolódó feladatok 
megoldása.
A tanár figyelemmel kíséri a munkát, segítsé-
get nyújt.

Differenciálás: a munkalap kérdései előtt a 
párok megbeszélhetik első gondolati, illetve 
esztétikai benyomásaikat. A vizuális megje-
lenítés során az ábra bővíthető további kulcs-
szavakkal (önzés stb.)

Elolvassák a szövegeket.

Egyéni munkában megoldják a szövegekhez tar-
tozó feladatokat. A párok megbeszélik esetleges 
kérdéseiket, segítséget nyújtanak egymásnak.

3. fogAlomAlkotás

Tanári tevékenységek Tanulói tevékenységek

Feladat: a szövegek vizsgálata után a foga-
lomtáblázat   kitöltése.

Differenciálás: a tanár feladatként adhatja, hogy 
a táblázat kitöltése előtt a párok beszéljék meg a 
szövegek közös jegyeit. Érdemes kiemelni, hogy 
a Márai-szöveg utal Montaigne szövegére.

Feladat: a fogalmak bemutatása, tanári érté-
kelése.

Differenciálás: a műfaji jegyek után a tanu-
lók kérdéseket fogalmazhatnak meg a műfaj-
jal kapcsolatban, ezekre a tanár választ, ma-
gyarázatot ad. Ennek során hasznos, ha szóba 
kerül a műfaj sokrétűsége, illetve az iskolai 
esszé típusa.

A párok megbeszélés során kitöltik a fogalom-
táblázatot.

Beszámolnak az összegzett műfaji jegyekről.
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4. A megértettek AlkAlmAzásA

Tanári tevékenységek Tanulói tevékenységek

Feladat: önálló írásbeli szövegalkotás. 

Differenciálás: a tanulók két lehetőség közül 
választhatnak. Saját esszé készítése a barátság 
témájában, illetve a két esszé és a saját gon-
dolatok alapján rövid értekezés készítése. Ez 
utóbbi, nagyobb kompetenciát igénylő feladat 
során a tanulók saját alkotómunkán keresztül 
tudatosíthatják a két műfaj (ezen belül gondo-
latmenet, stílus stb.) közötti különbséget. Ez a 
gyakorlat tehát egy másik oldalról is tudato-
sítja bennük a foglalkozás során alkalmazott 
rendszerező sémát.

Önálló munkában megalkotják a szöveget.
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munkalaP megolDáSSal 

montaigne 

1.  figyeld meg alaposan a szöveget! mi minden utal a szerző 
szubjektivitására? az alábbi táblázat segítségével foglald össze 
ezeket az elemeket!

SZEMPONTOK A SZUBEJKTIVITÁSRA UTALÓ ELEM PÉLDA

A SZÖVEG CÍME Egy konkrét személy jelenik meg a címben. „Étienne de la 
Boétie-vel”

IGEHASZNÁLAT A szerző gyakran utal saját érzéseire, gondolataira. „megvallom”
„amire gondolok”
„most úgy érzem”

KIFEJEZÉSMÓD Gyakoriak az erős jelentéstartalmú, nagy kifejezőerő-
vel bíró szavak.

„sorvadozva 
imbolygok 
a világban”
 „csak szítják a
veszteség 
fájdalmát”

TÉMA A szerző megjeleníti a műben saját élettörténe-
tét, tapasztalatait is.

„Először egy nagy 
városi ünnepségen és 
társas összejövetelen ta-
lálkoztunk, véletlenül”

A BEKEZDÉSEK 
RENDJE

Az első bekezdés a legáltalánosabb, a másodikban már 
hangsúlyosan megjelenik a személyes barátság, a har-
madikban kizárólag erről esik szó.

2.  a szubjektív beszédmód stilisztikai-retorikai szinten is 
megnyilvánul. írj a szövegből példákat az alábbi stíluseszközökre! 
ahol példa van, nevezd meg az adott eljárást!

STILISZTIKAI-RETORIKAI 
ELJÁRÁS

PÉLDA

fokozás „A szerelem tüze, megvallom, hevesebb, égetőbb és ma-
róbb...”

metafora „A barátság, amire gondolok, olyan egymásba illeszkedés, 
hogy elmosódnak még a varratok is, amivel összeöltötték.”
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párhuzam „... kalandos és röpke tűz ez, hullámzó és csapodár...

halmozás „... érintkezésünk rögtön meghitt, bizalmas és lekötelező volt...”

idézés,evokáció „Hőségben, fagyban, hegyen-völgyön át / A jó vadász lesi 
a nyúl nyomát; / Nem a vad fontos, hanem a hajsza láza, / 
Aminek – ha ölt – megszűnik varázsa.” (Ariosto)

3.  „mert ő – ő volt, mert én – én voltam” – írja montaigne annak 
kapcsán, miért is szerette annyira barátját. néhány sorban próbáld 
megfejteni ezt a gondolatot!

 A válasz várható elemei:
 A barátságban mindkét ember megőrzi önmagát. 
 A barátság kiegyensúlyozott kapcsolat. 
 A barátok arra törekednek, hogy segítsék egymást az önmegvalósításban.
 A barátság alapja az őszinteség, a nyíltság. 
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márai 

1.  figyeld meg a szöveg címét! mire utal, hogy a szöveg címe egy 
toldalékos névszó?

 Arra, hogy a szerző nem mindent akar vagy tud elmondani a témáról.

2.  márai az első bekezdésben a barátságot a szerelmi kapcsolathoz 
és a szülő-gyermek viszonyhoz hasonlítja. fogalmazd meg egy 
mondatban e szövegrész lényegét!

 A barátság értékesebb, mint a szerelem vagy a szülő-gyermek kapcsolat.

3.  egyetértesz ezzel az állítással? egy-két mondatban indokold 
válaszodat!

 A válasz várható elemei például: 
  Igen, mert a barátságot nem veszélyeztetik a másik két kapcsolatra jellemző viharos érzések.
 Nem, mert a szerelem és a szülő-gyermek kapcsolat is lehet baráti. 

4.  a második bekezdésben márai két idézetet is belesző 
gondolatmenetébe. Szerinted mi a szerepe az idézeteknek? több 
válasz is lehetséges!

 A válasz várható elemei:
 A szerző saját állításait bizonyítja az idézetekkel.
 A szerző olvasottságát, műveltségét bizonyítják az idézetek.
 A szerző ízlése is megnyilatkozik bennük.
 A szerző „segítséget kér” e korábbi alkotóktól gondolatainak kifejezésére.

5.  „minden szeretet gyanús, mert önzés és fukarság lappang 
hamujában.” az aláhúzott szószerkezetből kiindulva értelmezd ezt 
a mondatot! figyelj mindkét aláhúzott szó stílusértékére!

 A válasz várható elemei:
  A lappang szó arra utal, hogy a rossz tulajdonságok rejtetten szövik át a szeretetet.
 A hamujában kifejezés a vég metaforája.
 Ha egy kapcsolat véget ér, gyakran láthatjuk, mennyi önzés és fukarság volt benne jelen.
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öSSzeHaSonlító vizSgálat 

mi jellemzi a szövegek hangvételét? milyen hangulatot kelt bennetek 
a gondolatmenet?
Elmélkedő, nyugodt stb.

figyeljétek meg az első bekezdést! a kulcsszavak alapján, az ábra 
segítségével készítsétek el a bekezdés retorikai vázlatát!

Montaigne

Kulcsszavak: barátság, szerelem

Vázlat:
barátság    szerelem 

szerelem

barátság

szerelem

Márai

Kulcsszavak: barátság, szerelem, szülő-gyermek kapcsolat

Vázlat:
barátság

szerelem               szülő-gyermek

barátság

szerelem és barátság     szülő-gyermek és barátság

barátság

milyen összefüggés fedezhető fel a vázlat és a szöveg hangulata 
között?
Az elrendezés arányossága teremti meg a kiegyensúlyozott hangvételt.
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fogalomalkotás az esszéről 

az eddigiek alapján összegezzétek ismereteiteket! Döntsétek el, 
helytállóak-e az esszé esetében az alábbi megállapítások! ha nem, 
alkossatok magatok egy megfelelő mondatot!

SZEMPONTOK ÁLLÍTÁSOK

AZ ÍRÓ SZEREPE Az esszéíró a teljesség igé-
nyével igyekszik megragadni 
tárgyát, a „mindentudó” sze-
repét ölti magára.

Az esszé írója nem a teljességre, 
hanem a számára fontos igazsá-
gok megfogalmazására törekszik.

AZ ÍRÓ ÉS A TÉMA 
VISZONYA

Az esszéíró személyes élmé-
nyein, saját véleményén ke-
resztül tekint az adott témára.

TÉMAVILÁG Az esszé szigorúan tudomá-
nyos műfaj, témaköre kötött.

Az esszé témavilága gazdag, a 
minden embert érintő kérdéseket 
is magába foglalja.

GONDOLATMENET Az esszére a kísérletező, 
problémafelvető, a témát 
„ízlelgető” gondolatmenet 
jellemző. 

STÍLUS Az esszé írója szépírói eszkö-
zökkel él, törekszik az érzel-
mi kifejezőerőre.

FORRÁS Az esszé írója csak saját véle-
ményére támaszkodik, mel-
lőzi a szellemi elődökre való 
hivatkozást.

Az esszéíró széles látókörét, 
műveltségét beépíti gondolatme-
netébe.

OLVASÓKÖZÖNSÉG Az esszé szűk, szakmai olva-
sóközönségnek szóló műfaj.

Az esszé széles olvasóközönség-
nek szól.

AZ OLVASÁS ÉLMÉNYE Az esszé olvasója bevonódik 
a gondolatmenetbe, párbe-
szédbe kezd vele.
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SzövegalkotáS 

írd meg saját esszédet a barátságról! az alkotás során érvényesítsd az 
ismert műfaji jegyeket!

VAGY

írj rövid fogalmazást a barátságról! fölhasználhatod az ismert 
szövegek gondolatait, de az esszé helyett az értekezés műfaját 
alkalmazd! figyeld meg, hogyan változik így a szöveg!

Az értékelés szempontjai:
A műfajnak megfelelő címadás (pl. Gondolatok a barátságról – A barátság)
A műfajnak megfelelő stílusjegyek alkalmazása 
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michel de montaigne

barátsága étienne de la boétie-vel
Más a barátság és más a nők iránt érzett vonzódásunk, bár mindkettő szabad választásból jő. 
A szerelem tüze, megvallom, hevesebb, égetőbb és maróbb; ámde kalandos és röpke tűz ez, 
hullámzó és csapodár; a láz tüze, mely emelkedik és esik s csak a subánk csücskénél tart. A ba-
rátság melege omló, mérsékelt és egyenletesen meleg; állandó, édes és olvatag hőmérséklet, 
nem forróság és nem fojtogat. A szerelem csak vad vágyakozás valami illanó után:

Hőségben, fagyban, hegyen-völgyön át / A jó vadász lesi a nyúl nyomát; / Nem a vad fon-
tos, hanem a hajsza láza, / Aminek – ha ölt – megszűnik varázsa (Ariosto1)

Amit barátságnak nevezünk: lelkek tapogatózása és összehangolódása; alkalom és jóhisze-
műség szövi. A barátság, amire gondolok, olyan egymásba illeszkedés, hogy elmosódnak még 
a varratok is, amivel összeöltötték. Ha ösztökélnek, vallanám meg, miért is szerettem olyan 
nagyon barátomat, érzem, csak így tudnám kifejezni: „Mert ő – ő volt, mert én – én voltam.” 
Ezt a frigyet valami rejtelmes, fatális erő munkálta. Kerestük, mielőtt láttuk egymást; hallot-
tunk egymásról egyet-mást; e szállongó vallomás jobban vonzott bennünket, mint valami 
közös érdek; azt hiszem: égi rendelés volt. Távolról ölelkeztek a neveink. Először egy nagy 
városi ünnepségen és társas összejövetelen találkoztunk, véletlenül; érintkezésünk rögtön 
meghitt, bizalmas és lekötelező volt: e pillanattól teljes közösségbe olvadtunk...

... Mióta elveszítettem, sorvadozva imbolygok a világban; a felkínálkozó élvezetek nem 
vigasztalnak, csak szítják a veszteség fájdalmát. Azelőtt mindent megfeleztünk; most úgy 
érzem, megfosztom a részétől. Annyira megszoktam kettesben, hogy már-már úgy érzem: 
csak félig vagyok...

1.  Ariosto (1474–1533): itáliai költő, író. 
Forrás: MONTAIGNE: Esszék. Vál., szerk., jegyz. Oláh Tibor, Budapest, 1996.
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márai Sándor 

A barátságról 
Nincs emberi kapcsolat, mely mélyebb, megrendítőbb lenne, mint a barátság. A szerelmesek, 
igen, még a szülők és gyermekek kapcsolatában is mennyi az önzés és a hiúság! Csak a barát 
nem önző; máskülönben nem barát. Csak a barát nem hiú, mert minden szépet és jót barát-
jának akar, nem önmagának. A szerelmes mindig akar valamit; a barát nem akar önmagának 
semmit. A gyermek mindig kapni akar szüleitől, túl akarja szárnyalni atyját; a barát nem akar 
kapni, sem túlszárnyalni.  Nincs titkosabb és nemesebb ajándék az életben, mint a szűkszavú, 
megértő, türelmes és áldozatkész barátság. S nincs ritkább.
Montaigne, mikor eltűnődött az érzés fölött, mely La Boétie-hez fűzte ezt mondotta: „Barátok 
voltunk... Mert ő volt ő, s mert én voltam én.” Ez felette pontos. S Seneca ezt írja egy helyt 
Luciliusnak: „Aki barát, szeret, de aki szeret, nem mindig barát.” Ez a megállapítás több is, 
mint pontosság: ez már az igazság. Minden szeretet gyanús, mert önzés és fukarság lappang 
hamujában. Csak a barát vonzalma önzetlen, nincs benne érdek, sem az érzékek összjátéka. 
A barátság szolgálat, erős és komoly szolgálat, a legnagyobb emberi próba és szerep.

Forrás: MÁRAI Sándor: Füves könyv. Budapest, 1997.
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a Humor felfeDeztetéSe

KÉSZÍTETTE: FORGÁCS ANNA
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moDulleíráS

A modul céljA A modul képességfejlesztő célja, hogy a tanulók megértsék a 
szövegek humorát, a nyelvi árnyalatokat, az irodalmi és a nyel-
vi asszociációkat. Alapvető célunk a tanulók humorérzékének 
fejlesztése.
A humor felfedezése Karinthy novellájában csak a nyelvi és iro-
dalmi ismereteik aktualizálásával jöhet létre.

Időkeret 90 perc (2 tanórára, egy foglalkozásra való feladatsor)

Ajánlott korosztály 17–18 évesek (11–12. évfolyam)

Ajánlott megelőző  
és követő tAnAnyAg 

(előzetes és követő kész-
ségfejlesztő tevékenység 

vAgy Ismeret)

Megelőző és követő tananyag:
A szöveg szerkezetének felismerése
Versírási gyakorlat

modulkApcsolódásI 
pontok

Tágabb környezetben
Tantervi kapcsolódások:
Magyar nyelv és irodalom, 5–12. évfolyam – Nyugat mozgalom, 
avantgárd irodalom, szövegtan, műfajok, esztétikai minőségek
anyanyelvi képességek fejlesztése – mondat- és szövegalkotás, gon-
dolatmenet készítése; a nyelvről tanultak – elméleti ismeretek
Történelem 5–8. évfolyam – I. világháború, a két világháború között
Kereszttantervi kapcsolódások:
Információs és kommunikációs kultúra – vizuális és verbális infor-
mációhordozók által közvetített tudás együttes értelmezése;
Környezeti nevelés – városaink és a kultúra kapcsolata; veszélyek
Biológia, pszichológia – asszociációs bázisunk
Filozófia, fizika – mai tudásunk az univerzumról és abban bolygónk 
helyzetéről
Szűkebb környezetben
A szövegértés-szövegalkotás fejlesztése az olvasóvá nevelés érde-
kében;
A szociális kompetencia: kooperatív viselkedés, társadalmi kapcso-
lataink, az önkifejezés lehetősége írásban

A képességfejlesztés  
fókuszAI

Kiemelt fejlesztési feladatok: 
A műfaji sajátosságok ismeretének aktualizálása, a humor, az 
irónia és a gúny, a groteszk és az abszurd felismerése. Az irodal-
mi stílusirányzatok felidézése. Nyelvi ismeretek alkalmazása

módszertani ajánlás 

Alapvető célunk a tanulók humorérzékének fejlesztése.
Karinthy a feldolgozandó novellában a századelő modorosságait teszi nevetségessé úgy, hogy 

a halandzsa nyelvén vállalkozik a divatos műfajok és műformák sajátos stílusának utánzására.
A novella megértését hatékonyan segíti, ha a tanulók felidézik a témakörhöz kapcsolható 

irodalmi és nyelvi ismereteiket, a különböző műfajokat, beszédmódokat, majd aktualizálják 
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az adott mű világára. Az asszociációk jutalma a humor megértése lesz. Motiváló szöveg kerül 
tehát több szempontból is diákjaink elé. 

Hogy az irodalmi és nyelvi asszociációkat milyen mélységben és terjedelemben aknázzuk 
ki foglakozásunkon, az természetesen a csoport tudásszintjétől függ. 

Lehetséges, hogy a halandzsa megértéséhez a leíró nyelvtani ismeretekben mélyülünk el. 
Ebben az esetben feltétlenül ajánlott a csoportmunka, hiszen így a csoport teljesítménye az 
egyéni tudásból táplálkozik, viszont senki sem él meg kudarcot. Fontos ez, mivel a humorra 
koncentrálunk: az irodalmi mű intellektuális oldala szorosan kapcsolódik az érzelmi hang-
súlyokhoz.

Amennyiben az irodalmi ismeretek felidézését tartjuk hangsúlyosan indokoltnak, akkor 
választhatunk, hogy kooperatív munkaformában vagy egyénileg dolgozzanak tanulóink.  A 
feladatsor az irodalmi asszociációkat eleveníti fel.

Az idő behatárolja a lehetőségeinket, mindkét területen ne számítsunk teljes körű felfedez-
tetésre, bár a szöveg ilyen szempontból igen csábító. 

A feladatok közül választhatunk, sőt az is elképzelhető, hogy előzetesen adunk feladatot: 
pl. Ady egyik kurucversét kellene összehasonlítani valamelyik utánzóéval. 

A következő foglalkozáson versírási gyakorlatképpen megíratjuk a halandzsavers értelmes 
változatát. Tehát a novellával még ekkor is lesz alkalmunk foglalkozni.

Kideríthetik diákjaink azt is, mi az, amit nevetségessé tett Karinthy paródiája.

értékeléS 

A részképességek fejlesztésének különböző fázisaiban:
– szöveges szóbeli értékelés a tanítás minden megragadható pedagógiai elemében (forma-

tív és szummatív; helyeslő-helytelenítő; összehasonlítva különböző eredményeket);
– önértékelés és egymás értékelése az önálló munka eredményének vizsgálatával; 
– a csoportmunka értékelésekor (formatív); 
– kooperatív munkaforma esetében egymás értékelése.

A motiváló értékelés legyen minden esetben a célunk.

támogatórenDSzer 

A kooperatív tanulási módszerek és a csoportmunkával kapcsolatos kiadványok ajánlottak a 
tanári felkészüléshez. Ezek bibliográfiája a kereszttanterv és koncepció mellékletében található. 
       
Ajánlott internetes honlapok pl.: www.pici.web.elte.hu/kalauz
       www.kortars.hu
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moDulvázlat

lépések,  
tevékenységek

(a mellékletekben részle-
tesen kifejtve)

kIemelt  
készségek,  
képességek

célcsoport /
A dIfferencIá-

lás lehetőségeI

tAnulásszervezés
eszközök 

(mellékletben)munkA- 
formák

módszerek

1. Ráhangolódás, a szövegértés előkészítése

1. A századelő irodal-
mi irányzatainak 
felidézése, tájéko-
zódás az irodalmi 
stílusok világában, 
a paródia

Ismeretek 
felidézése,
szóbeli szö-
vegalkotás, 
rendszerező-
képesség

Szóbeli szöveg 
alkotása tanári 
segítséggel
Csoportban
Önállóan

Frontális, 
egyéni

Közös meg-
beszélés

Munkalap 
1–2.

2. Ady kurucversei-
nek hitelessége

Ismeretek 
felidézése,
szóbeli szö-
vegalkotás

Tanári segítség-
gel vagy anélkül

Csoport Kooperatív Munkalap 
3–4.

3. A New York Kávé-
ház szerepe irodal-
mi életünkben

Szövegértel-
mezés –lé-
nyegkieme-
léssel,
Szóbeli szö-
vegalkotás 
kép alapján

A munkaforma 
megválasztásá-
ban differenci-
álhatunk.

Egyéni és 
csoportos

Megbeszé-
lés

Munkalap: 
szöveg és 
kép

Ki mit tud Karin-
thy Frigyesről

Háttértudás 
felidézése, 
aktivitás

Egyéni vállalás Egyéni Megbeszé-
lés

Munkalap 7.

2. A Karinthy-novella megértése

1. A Karinthy-novel-
la elolvasása

Szempont: A nem 
érthető fogalmak, 
fordulatok megje-
lölése
Vagy: hol nevettél? 

A szempont 
követése

Önállóan olvas 
mindenki – dif-
ferenciálás az 
idővel

Egyéni Megbeszé-
lés

Karinthy-
szöveg

2. A fogalmak értel-
mezése
A cím értelmezése

Fogalom-
magyarázat 
Globális meg-
értés

Önállóan vagy 
segítséggel

Egyéni és 
csoportos

Megbeszé-
lés

Munkalap 8. 
Szótár

3. Szerkezeti megol-
dás: vázlatírás
A klasszikus novel-
laszerkezet

Struktúrafel-
ismerés, váz-
latírás

A csoporton 
belül

Csoportos Megbeszé-
lés

Munkalap 9.
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lépések,  
tevékenységek

(a mellékletekben részle-
tesen kifejtve)

kIemelt  
készségek,  
képességek

célcsoport /
A dIfferencIá-

lás lehetőségeI

tAnulásszervezés
eszközök 

(mellékletben)munkA- 
formák

módszerek

4. Az első rész értel-
mezése
– Maisták
– Nyelvteremtés: 
halandzsa

Háttértudás 
aktivizálása

A csoporton 
belül

Egyéni és 
csoportos

Megbeszé-
lés, koope-
ratív

Szöveg, in-
ternet 
Munkalap 
10.

5. A halandzsapárbe-
széd, a halandzsa-
versek megértése

Háttértudás 
aktivizálása, 
nyelvi kreati-
vitás fejlesz-
tése

Önállóan vagy 
segítséggel

Csoportos 
vagy páros

Megbeszé-
lés

Munkalap 
11. 12.

6. A csattanó megér-
téséhez közelítve

3. A humor forrása a szöveg különböző rétegeiben

1. A csattanó értelme-
zése

Logikai ké-
pességek fej-
lesztése
Háttértudás 
aktivizálása

Önállóan vagy 
segítséggel

Egyéni v. 
csoportos

Előadás, 
megbeszé-
lés

Szöveg 
Munkalap 
13.
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a felDolgozáS menete

1. ráhAngolódás, A szövegAlkotás előkészítése

Tanári tevékenységek Tanulói tevékenységek

A századelő irodalmi irányzatainak felidé-
zése, tájékozódás az irodalmi stílusok vilá-
gában, a paródia

A Munkalap segít felidézni az irodalmi stílu-
sokat. Ahol az avantgárd irányzatokról még 
nem tudnak, ott a tanár ismerteti azok lénye-
gét. 

A század első évtizedeinek irodalmi világát 
érdemes beszélgetéssel felidézni, ez biztosan 
sikert jelent a tanulók többségének, mivel er-
ről a korszakról valamit már mindenki tud.

Ady kuruc verseinek hitelessége

Ady költészetéből a kuruc versek témáját 
idézzük fel, de beszélgessünk el az Ady-után-
zókról, a paródiákról is.

A New York kávéház szerepe irodalmi éle-
tünkben

A kép elindíthatja a felidézés és a ráhangoló-
dás folyamatát.

A szöveg olvasására felkérhetünk egy tanulót, 
bemutathatjuk mi is, de önálló néma olvasást 
is választhatunk.

A szóbeli bemutatás ebben az esetben egy 
épület leírása. Nem könnyű műfaj, ehhez 
segítséget kell adni, például a sorrendre, a 
szakkifejezésekre vonatkozóan. Segít, ha egy 
konkrét szituációt adunk meg (pl.: rádióban 
beszélsz). 

Csoportban vagy önállóan megoldják az 1–2. 
feladatot.

Megbeszélés ismereteik felidézésével. 

A kép és a munkalap 3–4. feladatának meg-
oldása a háttérismeretek aktivizálását kívánja 
meg. 

Megbeszélés, csoportmunka

Szöveg olvasása
Élményszerű és informatív szöveget olvas-
nak. A kérdések motiválóak. A 6. feladat meg-
oldását önállóan végzik.

Előadhatja egy, illetve két tanuló.
Értékelik egymás szövegét.

Ki mit tud – Karinthy Frigyesről?
Fontos, hogy mindenki szót kapjon.

A pókhálóábrát csoportban készítik el, a meg-
beszélés frontálisan történik.

A novella elolvasása
A szempont megadásában a csoporthoz alkal-
mazkodva lehetünk szabadok.

Minden diák önállóan olvas, és a tanár által 
adott szempontnak megfelelően jelöl, aláhúz 
a szövegben.
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Szerkezeti megoldás: vázlatírás
A struktúra felismerése és vázlatos rögzítése a cél. 
A vázlatkészítés 3 fajtájával példát adunk a 
lehetőségekre. A 3 csoport felolvassa a meg-
oldásait.

Az első rész értelmezése
– Maisták
– Nyelvteremtés: halandzsa

Kassákról és a Ma köréről az ismeretek felidé-
zése vagy közlése a feladat. Az utóbbi esetben 
legalább a Ma címlapját mutassuk be, de jó 
lenne Moholy-Nagy egy-két művét is megke-
restetni (Internet).

A halandzsapárbeszéd, a halandzsaversek 
megértése
A párbeszédet adják elő, legyen élményszerű.
A versek mint műfajparódiák a szöveg alap-
ján is azonosíthatók. Idézzék fel a műfaj is-
mert példáit.

A csattanó értelmezése

A váratlan fordulat lényegének megfogalma-
zása nem könnyű. Differenciálásra szükség 
van, például az előre leírt válaszból csak 2-3 
szót hagyjunk ki, és a kiegészítés sikerhez 
juttatja az alacsonyabb szövegértési szinten 
állókat is.

Vázlatot készítenek a munkalap alapján. Egy-
más megoldásait értékelik.

Felidézik Kassák lapjáról ismereteiket, vagy 
keresnek forrást az interneten.
A nyelvről tanultakat csoportmunkában ösz-
szegyűjtik.
A Munkalap 10. feladatát megoldják.

Előadják a párbeszédet, megoldják a 11–12. 
feladatot.

Közös megbeszélés, értékelés következik.

A lényeg megfogalmazása: 13. feladat
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munkalaP megolDáSSal

1. rendszerezzétek az alábbi irodalmi stílusokat!
romantika, klasszicizmus, szürrealizmus, impresszionizmus, expresszionizmus, szentimen-
talizmus, futurizmus, szimbolizmus, barokk, naturalizmus, kubizmus

KORSTÍLUSOK STÍLUSIRÁNYZATOK
AVANTGÁRD STÍLUS-

IRÁNYZATOK

romantika impresszionizmus szürrealizmus

barokk klasszicizmus expresszionizmus

szentimentalizmus futurizmus

naturalizmus kubizmus

szimbolizmus

2. mit jelentenek a fogalmak?

paródia                                   nyelvi paródia                                   stílusparódia, műfajparódia

(A paródiáról már volt szó a 9. évfolyamon, lásd Munkafüzet 68. oldal)

3. ady költészetét sokan utánozták és parodizálták. vajon miért? 
Ady költészetében jól megragadhatók a tartalmi és nyelvi sajátosságok. 
Utánzói a 20-as években költészetének hatását akkor akarták érvényesíteni, amikor az már nem volt 
hiteles. Lásd például; kuruc versek. Az általuk felvett póz, modorosság nevetségessé vált, ezt leplezi le 
például a novellában Karinthy. 
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(http. mek.oszk.hu)

4. ady kuruc verseinek történelmi, érzelmi háttere 
 Az I. világháború körüli idő.
  A költő hangja megváltozik: a múltidézéssel a nemzetféltés érzelmi attitűdje jelenik meg. A két 

korszak egymásra vetítése (kuruc kor, I. világháború körüli idő) az asszociációk sorát indítja el, ér-
zelmileg hitelesen felerősítve a szorongás érzését. 

5. milyen szerepe volt a new york kávéháznak irodalmi életünkben?
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„Jeles nap volt a budapesti kávéházak történetében 1894. október 24-e. Ekkor avatták fel a 
New York-ot, melyhez hasonlóval – a kortársak szerint – sem Bécs, sem más nagyváros nem 
büszkélkedhetett. »Ez idő szerint (...) a kávéházak dolgában Budapesté a babér« – ünnepelte 
a sajtó a főváros legújabb nevezetességét.  Magát az épületet, az azonos nevű palotát már a 
nyáron átadták, így a kávéház megnyitása lett a pályázati botránnyal kezdődő építéstörténet 
záróaktusa.

Ellentétben a budapesti kávéházak többségével, melyeket régóta meglévő épületek föld-
szintjén utólagosan alakítottak ki, ez esetben már az építési program előírta a kávéház léte-
sítését. Az építkezés célja nemcsak az építtető társaság méltó székházhoz juttatása és a bérbe 
adandó helyiségei által jövedelmező tőkebefektetés volt, hanem »oly palotát építtetni, mely 
a társaságot imponáló megjelenésével méltóan reprezentálja.«  A reklám-funkció indokolta a 
szokásosnál gazdagabb díszítést, igényesebb kialakítást. A felkiáltójelszerű homlokzati torony 
már messziről magára vonta a figyelmet, az épületbelsőben a kávéház – a palota fő attrakciója 
– hivatása volt a belépőt elkápráztatni, a társaság korlátlan anyagi erejét demonstrálni.

A Hauszmann Alajos tervezte épületben a New York Life Insurance Company irodái csak 
az első emelet körúti szárnyát foglalták el, felettük, a másodikon eredetileg az írók és hírlap-
írók neves Otthon körének helyiségei voltak, e két szint többi részén és a harmadik-negyedik 
emeleten pedig lakások. A földszinten csak a palota főbejáratától jobbra kerültek üzletek, a 
főhomlokzat baloldalán és végig a Dohány utcai fronton, sőt, a hátsó (Miksa, ma Osvát) utcai 
szárny felében is a kávéház kapott helyet, mely több mint félévszázadig a legnagyobb teret 
elfoglaló intézmény volt az épületben.

A tervező a középfőfal kiváltásával egybefüggő, háromhajós teret alakított ki a Dohány 
utcai szárnyban (a két traktusnak megfelelően, illetve egy keskenyebbet az udvari árkádok 
alatt) – háromféle padlószinttel: az utcai traktus valamivel van csak a járdaszint felett, a kö-
zépsőt jóval mélyebbre helyezte, míg a keskeny udvarit megosztotta, s karzatot létesített. A 
szintén két szintre osztott Miksa utcai szárnyban felül a karzat folytatódik egészen a Dohány 
utcáig, ahonnan közvetlenül is megközelíthető. Igy minden irányból rálátás nyílik a középső, 
mélyített térrészre, a legendás »mélyvíz«-re. A traktusokat elválasztó pillérek egymástól nem 
egyenlő távolságban helyezkednek el, így szélesebb és keskenyebb térszakaszok váltakozása 
tagolja a teret.

A Dohány utcai szárnyban volt maga a kávéház, mely a körúti oldalra átfordulva L alapraj-
zot vett fel; az arénaszerű mélyvízben biliárdtermet rendeztek be. Az egész kávéházi részt a 
leggazdagabb barokk stílusban alkották meg, nemes anyagokkal díszítették. Anyaghasznála-
tának jellemzője, hogy a márvány és a stukkó mellett nagy szerepet kapott a bronz. Az egyes 
térszakaszok mennyezetét nagyméretű pannók borítják, Mannheimer Gusztáv és Eisenhut 
Ferenc művei. Kötetlen kompozíciók, melyek a helyhez illő témákra (játék, szerelem, művé-
szetek) asszociálnak…”

Forrás: Budapest Negyed 12–13 (1996/2–3) Csapó K.: A „Newyork”

6. a szöveg alapján válaszolj a kérdésekre!
a) Számodra milyen új és érdekes információt tartalmaz a szöveg?
 Pl. mélyvíz, 50 évig üzemelt a kávéház, stb.

b)  Miben volt más a New York, mint Budapest többi kávéháza?
 …A kávéház nem utólag került kialakításra, hanem eredetileg megtervezték a földszinten...
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c)  A megújult kávéház képe alapján mutasd be szóban az épületet!

 

7.  készítsetek pókhálóábrát vagy asszociációs térképet karinthy 
frigyessel kapcsolatban!

karinthy frigyes
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olvaSSátok el a novellát!

karinthy frigyes

mint vélgAbAn
Hol s merre jár ő, merre vetette a sors, a költőtársat, drága pajtásomat, Jóskát, mióta az a 
nézeteltérés volt közöttünk, s ő annyira érzékeny szívére vette a dolgot, hogy eltűnt látóha-
táromról?... Mert költők voltunk mi ketten, ó igen, s még minők! Huszonkét évesek, ezerki-
lencszáz tízben, a New York kávéház erkélyén – tudjátok-e, mi volt az? Ezek a mai költők, mit 
tudnak ezek – a szavakat, amikből verset írnak, készen kapták, mint elkényeztetett gyermek 
az építőköveket – mit tudják ezek, mi volt az, akkor, minden kultúra újjászületése, több, kez-
dete, forrása, a káosz, a semmi, amiből nekünk kellett megteremteni az egész világot, nekem 
meg Jóskának! Nekünk nem volt szótárunk, könyvtárunk, mint ezeknek a konzervatív, be-
gyöpösödött futuristáknak meg a maistáknak itten – mi a Nyelvet, a költészet anyagát s a 
Beszédet, a gondolkodás anyagát magunk teremtettük – de nem ám úgy, mint Zamenhof, aki 
az eszperantó új szavait mégiscsak régi fogalmak jelölésére gyártotta össze! Nekünk bizony 
kész fogalmaink se voltak, miután a régieket mind elvetettük – mi előbb a szót alkottuk meg, 
s rábíztuk, hogy teljék meg tartalommal – bizony, fogalmunk se volt róla, és megszületett a 
halandzsa, a világ legtisztább nyelve, mely csak szavakat ismer, s a beszélő vagy hallgató tet-
szésére bízza, mit gondoljon, s mit értsen a szó mögött!

Mit tudják ezek a mai halandzsálók, mi volt az akkor és ottan, mikor a halandzsa megszü-
letett, ott, a mi asztalunknál – a nyelv őskora, költészete, kultúrája, minden!

Mert bejött Jóska a kávéházi asztalhoz, hanyagul és előkelően s kissé borúsan, nem köszönt 
(köszönni, minő értelmetlen ócskaság!), s a mellettem ülő beavatatlan idegen legnagyobb 
megrökönyödésére azt kérdezte:

– Miért nem voltál ott a jegelésen?
És én minden további nélkül tudtam, hogy ez azt jelenti, hogy mi most mind a ketten 

hullák vagyunk, besorozva a Szvetenay utcai hullakamrák celláiba, és csak az őrmester háta 
mögött szökünk ki néha. Tehát nyugodtan feleltem:

– A csavarokat át kell stimmelni.
Mire ő okosan bólintott.
– Persze, a negyedik felvonás végén. Mondtam a marhának, tegyen rá stemplit. Átvetted, 

kérlek a csővizet?
– Nem, össze volt folyva. Ki kellett kefélni.
– Sürgönyözz a belügyminiszternek.
– Ha még nem késő.
– Még nem, most szerelik föl a szájkosarat az akácfákra, éppen arra jöttem. Különben hogy 

vagy?
– Attól a kis kétoldali fülhallástól eltekintve, elég jól.
– Hadd el, én is rossz bőrben vagyok.
– Mi az?
– Még nem mondtam? Vérkeringésem van két napja.
Ezek után a kibic, aki eleinte olyasfélét remélt, hogy ha nagyon odafigyel, végre mégis rá 

fog jönni, miről beszélgetünk mi ketten tulajdonképpen – rendesen felállt, kicsit támolyogva, 
bocsánatot kért, és a fejét tapogatva, hogy ott van-e még a nyakán – sietve eltűnt.

Zavartalanul átadhattuk magunkat az alkotás örömének.
– Ma kuruc verset fogunk írni.
– Tiszta halandzsa, vagy lehet benne szó is?
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– Tiszta halandzsa. Műfajszerű.
És már diktálta:

DOBORZA!

Huj, koszmabég, huj, kereki!
Vatykos csuhászok vereki!
Dengelegi!...

Különösen jól sikerült vers volt, tele kurucos tűzzel, régies zamattal. Sajnos nem emlékszem 
már az egészre, csak a refrén cseng még a fülembe:

„Ne mánd, ne mánd a vereszt!”

Mennyi szép verset írtunk, mindenféle modorban, műfajban!
Balladát, szerenádot, napdalt, klasszikus eposzt, időmértékes sorokban! Hol én írtam, és ő 

diktált, hol megfordítva. Tökéletesen megértettük egymást, soha nem volt félreértés…
Csak annál az átkozott szonettnél, ami miatt szakított velem!
Ennek a szonettnek is csak az elejére emlékszem, meg a végére. Finom, törékeny vers volt, 

kissé a francia dekadensek modorában. A címe: „Fájdala…” És utána a kezdősorok borongós, 
bölcselkedő hangulata:

A pő, ha engemély, kimár –
De mindegegy ha vildagár…

Aztán volt még néhány hasonló reflexió a pővel kapcsolatban.
Még csak a befejező két sor hiányzott. Ő írta sebesen, az ihlet lázában, csillogó szemekkel:

„…mert engemély minder bagul,
Mint vélgaban a bégahúr!...”

Diadalmas mozdulattal nyújtotta át a kész verset. Figyelmesen átnéztem, vizsgáltam, bólo-
gattam.

– Rendben van?– kérdezte lelkesen.
– Azt hiszem nagyon jól sikerült – mondtam szerényen. – Csak egy betűt kellene változtatni.
– Hol?
– Itt a végén, az utolsó sornál. Azt írtad „bagúl…” és a végén „bégahúr”. Írjuk „bégahúr” 

helyett „bégahúl”. 
Nagyra meresztett szemekkel nézett rám.
– Minek?
– Hát a rím kedvéért. Ha „bagúl”, akkor a másik legyen „bégahúl” – így szebb a rím, egyfor-

ma betűvel végződik.
Nem számítottam szerény kérésem hatására. Elsápadt, aztán vérhullám öntötte el az arcát.
Felugrott, a szeme villámlott.
– Csak nem gondolod – kiáltott a legnagyobb felháborodás hangján –, hogy egy hitvány 

rímjáték miatt föláldozom az egész vers értelmét?! Pfuj!.. Mindig sejtettem, hogy számodra 
csak a puszta formaság a költészet!

Köszönés nélkül elrohant. Soha nem láttam többé.
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8.  melyek azok a kifejezések, amelyeknek a jelentése nem volt 
világos?

Beszéljék meg, mi lehet a jelentés, ha a szöveg egészéből kikövetkeztethető, vagy keressék ki 
a szótárból.

Pl. kibic – drukker, aki a játékon kívül van, de bent is akar lenni……

9. készítsétek el a novella vázlatát!
1. csoport: címszavakkal, kulcsszavakkal
2. csoport: kiragadott szöveggel
3. csoport: mondatszerű megfogalmazással

Például:
 I. A halandzsanyelv megteremtői
 II. Bemutatás
  – A bevezető párbeszéd-jegelés
  – A kuruc vers
  – A szonett
 III. Csattanó: a játék komolysága
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10. az első rész újraolvasása után válaszolj a következőkre!
– A maisták kifejezés hogyan kapcsolódik Kassák Lajoshoz?

 Kassák által alapított lap: (Ma; 1920)
 A lap körül kialakult az aktivisták köre

– A begyöpösödött futuristák kifejezés gúny vagy irónia? Szóban is indokolja. 
 Paradoxon, mely nyílt gúnynak tekinthető.
–   Mi a nyelv?  Idézzék fel a nyelv meghatározását! (jelölő, jelölt, szavak, szabályok, megál-

lapodás stb.)…
  Szavak és szabályok együtt jelentik a nyelvet. A szavak (hangsorok) egy közösség megállapodása 

alapján bírnak jelentéssel: ez a jelölő jelölt viszony...
–   Mikor beszélünk halandzsaszövegről? Mi a különbség a nyelv és a halandzsanyelv között?
  Akkor, ha egy szöveg olyan szavakból áll, ahol az adott hangsor jelentése a közösség számára ismeret-

len, vagyis nincs közösségi megállapodás. (Ha egy szűkebb közösség megállapodik, akkor beszélünk 
tolvajnyelvről.)

–  Van-e különbség a halandzsanyelv és az eszperantó nyelv között?
 Azonosság: mindkettő mesterségesen teremtett nyelv. 
  Különbség: az eszperantó esetében létrejött a hangsorok jelentésére vonatkozó konszenzus. A nyelv 

szabályrendszerét is megalkották, a halandzsa esetében viszont ez majdnem mindig elmarad, a ha-
landzsálók anyanyelvük szabályrendszerét használják. Ezt teszi Karinthy is a novellában.

11.  a második részben olvasható párbeszéd miért tekinthető 
halandzsaszövegnek?

 A hangsorok, vagyis a szóalakok ugyan ismertek, de a beszélők új jelentéssel használják.

12.  a két vers halandzsa, mégsem téveszthető össze a kuruc vers és 
a szonett. 

Miért? Indokaitokat írjátok az ábrába!

            indulatszavak     lágy hangzás 
   

   

  Egyes hangsorok ismert szavakra emlékeztetnek: doborza, mindegegy; a mondatok modalitása; a 
ritmus, értelmezhető szóelemek, a mondatszerkezet stb.

Doborza Fájdala
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13. értelmezd a csak puszta formaság a költészet vádat!
Jogos a barát felháborodása? Fogalmazzátok meg a csattanó lényegét! 

  A barát reakciója váratlan és döbbenetes: költői játékuk lényege szerint csak a formát követte, most 
pedig a barát az értelmet kéri számon, az értelem nevében háborodik fel, és a formaművészet vádjával 
él.

 Az értelem számonkérése az értelem elvetésekor.



5. karintHy frigyeS 
novellája (2.)

az iroDalmi SzövegBen találHató Humor  

felfeDeztetéSe, önálló SzövegalkotáS

KÉSZÍTETTE: FORGÁCS ANNA
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moDulleíráS

A modul céljA A modul képességfejlesztő célja, hogy az irodalmi szövegben 
található humor és a paródia forrásának felfedeztetésével a 
legmagasabb szintű szövegértési képességet fejlesszük. Az iro-
dalmi szövegek átéléséhez, megértéséhez és élvezetéhez csakis 
ennek a szintnek az elérésével juttathatjuk el tanulóinkat. A Ka-
rinthy-stílusparódia önálló alkotásra ösztönözheti tanulóinkat, 
így megérezhetik a nyelvvel való játék örömét.  A modul célja 
az is, hogy megérezzék a közös alkotás örömét, motiváltakká 
váljanak a közös munkára.

Időkeret 90 perc (2 tanórára, egy foglalkozásra való feladatsor)

Ajánlott korosztály 17–18 évesek (11–12. évfolyam)

Ajánlott megelőző  
és követő tAnAnyAg 

(előzetes és követő kész-
ségfejlesztő tevékenység 

vAgy Ismeret)

Megelőző és követő tananyag:
A Karinthy novellájának megértését segítő irodalmi asszociáci-
ók előhívása. Leíró szöveg tartalmának vizuális megjelenítése
Szövegszerkesztési eljárások: a mai irodalom sajátosságai

modulkApcsolódásI 
pontok

Tágabb környezetben
Tantervi kapcsolódások:
Magyar nyelv és irodalom 5–12. évfolyam – a modern irodalom, 
szövegtan, műfajok, esztétikai minőségek, Ady költészete
anyanyelvi képességek fejlesztése; stilisztika, alakzatok, a nyelv-
ről tanultak aktualizálása
Történelem 5–8. évfolyam – A magyar történelem alakulása Ady 
korában
Kereszttantervi kapcsolódások: A századforduló építészete, eu-
rópai kultúra
Szűkebb környezetben
–  a szövegértés-szövegalkotás fejlesztése az olvasóvá nevelés ér-

dekében; az önkifejezés fejlesztése;
–  szociális kompetencia: kooperatív együttműködés, társadalmi 

kapcsolataink, az önkifejezés írásban történő lehetősége

A képességfejlesztés  
fókuszAI

Kiemelt fejlesztési feladatok:
Az egyéni és a csoportos munkavégzés módszereinek elsajátítása
A műfaji sajátosságok ismerete, a stilisztikai alakzatok felismeré-
se és alkalmazása, stílus és jelentés összekapcsolódása. A humor 
felfedeztetése. Kreatív szöveg alkotása

módszertani ajánlás 

Alapvető célunk a korszak stílusirányzatainak felidézésével megértetni Karinthy stílusparó-
diájának lényegét, majd ennek alapján megvitatni az író esztétikai álláspontját. Általános-
ságban elmondható, hogy igen nehéz feladat tetten érni a szövegekben a humor forrását, 
mégis érdemes erre időt szánni, mert az itt megvalósuló tudatosság közelebb visz a humoros 
szövegek élvezetéhez, a humorérzék fejlesztéséhez, vagy akár a humor műveléséhez.
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A foglalkozás két fő részből áll. Az első egységben a novella stílusalakzatainak vizsgála-
ta által kell a tanulókkal eljutnunk a novella üzenetének megfogalmazásához. A másik cél, 
hogy a diákok is játsszanak a nyelvvel, írjanak halandzsaszöveget, stílusparódiát prózában 
vagy versben. Aki maga is tevékenykedik ilyenfajta szövegek létrehozásában, az könnyebben 
fogja érteni és élvezni magát az irodalmat, amely többnyire az árnyalatoknak, a ki nem mon-
dottaknak a művészete. 

A szövegalkotási feladatokat érdeklődés szerinti csoportoknak adjuk. Ezekben a heterogén 
csoportokban kooperatív módon dolgozhatnak diákjaink, akik feltételezhetően motiváltak 
lesznek a feladat elvégzésére, hiszen szabadságot kapnak a téma megválasztásában, a rész-
feladatok elosztásában és mindezt a humor jegyében tehetik.

értékeléS 

A részképességek fejlesztésének különböző fázisaiban
– szöveges szóbeli értékelés a tanítás minden megragadható pedagógiai elemében (forma-

tív és szummatív; helyeslő-helytelenítő; összehasonlítva különböző eredményeket);
– önértékelés és egymás értékelése az önálló munka eredményének vizsgálatával (lásd 

munkalap!);
– a kreatív munka értékelése;
– a csoportmunka értékelésekor (formatív) a csoportmunka értékes elemeinek és szerepei-

nek kiemelése;
– kooperatív munkaforma esetében egymás értékelése.

Minden esetben a motiváló értékelés legyen a célunk.

támogatórenDSzer 

A kooperatív tanulási módszerek és a csoportmunkával kapcsolatos kiadványok ajánlottak a ta-
nári felkészüléshez. Ezek bibliográfiája a kereszttanterv és koncepció mellékletében található.
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moDulvázlat

lépések,  
tevékenységek

(a mellékletekben részle-
tesen kifejtve)

kIemelt  
készségek,  
képességek

célcsoport /
A dIfferencIá-

lás lehetőségeI

tAnulásszervezés
eszközök 

(mellékletben)munkA- 
formák

módszerek

1. Ráhangolódás, a szövegértés és a szövegalkotás előkészítése

1. A Karinthy-novella 
felidézése

Ismeretek 
felidézése,
szóbeli szöveg-
alkotás, lé-
nyegkiemelés

Szóbeli szöveg 
alkotása tanári 
segítséggel
Jegyzetek hasz-
nálatával
Önállóan

Frontális, 
egyéni

Közös meg-
beszélés,

Szöveg

2. Szövegszervező 
alakzatok jelentő-
ségének felisme-
rése

Tájékozódás a 
szövegben 
A háttértudás 
aktivizálása

Gyakorlatban, a 
szövegben rámu-
tatva, vagy ma-
gasabb szinten
elméletben is 
meg kell fogal-
mazni a lényeget.

Egyéni Aláhúzás,
szóbeli 
közlés, írás-
beli szöveg-
alkotás

Szöveg

3. Stílusalakzatok ke-
resése a szövegben

Irányított szö-
vegkiemelés. 
Párhuzam, el-
lentét, ismét-
lés szerepe a 
szövegben

A munkaforma 
megválasztásá-
ban differenci-
álhatunk.

Csoportos 
vagy 
egyéni

Aláhúzás, 
szóbeli köz-
lés, írásbeli 
szövegalko-
tás megbe-
szélés

Munkalap 
1–5. 

4. Az írói üzenet 
megfogalmazása
A novellában ta-
lálható paródiák 
célpontja

Szöveg kiegé-
szítéssel szö-
vegalkotás.
Lényegki-
emelés

Csoporton belül Csoport-
munka-
vagy egyé-
ni

Közös meg-
beszélés

Munkalap
7–8. 

5. A szövegalkotás 
előkészítése
– a paródia lénye-
gének megfogal-
mazása

Háttértudás 
aktivizálása

Önállóan, kézi-
könyvből

Egyéni Megbeszé-
lés

Kiválasztják 
a megfelelő
kéziköny-
vet, ha szük-
séges.
Munkalap 9.

2. A szöveg szóbeli és írásbeli megalkotása

1. A paródia tárgyá-
nak kiválasztása
– Halandzsa – a di-
áknyelv paródiája
– Slágerszöveg 
– műfajparódia
– (Ön)jellemzés 
– személy paródi-
ája

Kreativitás 
fejlesztése, 
motiváltság 
megerősítése 
az alkotásra

Példákkal vagy 
példa nélkül, ta-
nári segítséggel

Páros vagy 
csoportos 
munka

Megbeszé-
lés

Munkalap 
10.
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lépések,  
tevékenységek

(a mellékletekben részle-
tesen kifejtve)

kIemelt  
készségek,  
képességek

célcsoport /
A dIfferencIá-

lás lehetőségeI

tAnulásszervezés
eszközök 

(mellékletben)munkA- 
formák

módszerek

2. Előkészület az írás-
beli közlésre
– Címadás
– A választott mű-
faj sajátosságai
– A paródia tár-
gyának, témájának 
jellegzetességei
– Elrendezés – az 
írásmű terve
– Bevezető mon-
datok

Szövegszer-
kesztés terve-
zése
Csoport-
munkában a 
szerepek vál-
lalása

Önállóan vagy 
segítséggel

A témától 
függően 
változhat a 
munkafor-
ma.

Megbeszé-
lés

Munkalap
11.

3. A szöveg önálló, 
illetve közös meg-
alkotása

Szövegalko-
tás

Önálló vagy 
csoportos

Rajzban vagy 
szövegben

A témától 
függően 
változhat a 
munkafor-
ma.

Munkalap
12.

3. A szövegalkotási feladatra reflexiók, értékelés

1. Csoportokban olvas-
sák el egymás mun-
káját és értékelik.
– Értékelési szem-
pont: mi a jó, az érté-
kes az írásműben

Műfaji és 
esztétikai 
ismeretek al-
kalmazása az 
értékelésben

Önként vállal-
kozók

Megbeszé-
lés

Munkalap
13. 

 



szövegértés-szövegalkotás • irodalmi önképző • 11–12. évf. 68

a felDolgozáS menete

1. ráhAngolódás, A szövegértés és A szövegAlkotás előkészítése

Tanári tevékenységek Tanulói tevékenységek

A Karinthy-novella felidézése
Az előző foglalkozáson eljutottak a tanulók a 
novella tartalmának és a csattanó lényegének 
megfogalmazásáig. Itt most érdemes ezt fel-
idézni, és ne csak intellektuális síkon marad-
junk, hanem a nevetés élményére is utaljunk.

Ismeretek felidézése:
szóbeli szövegalkotás
Részletek kiemelése. A novellaszöveget és a 
munkalapon található irányító szempontokat 
használják.

Szövegszervező alakzatok jelentőségének 
felismerése

Cél: a humor forrását keressük. Mikor, hol, 
miért nevettünk? 
Az alakzatokról tanultakat idézzék fel a tanulók.

Tájékozódnak a szövegben. Példákat keres-
nek a szövegben, elméletileg is megpróbál-
koznak a válaszadással. Pl. a feszültség forrá-
sa az alakzatokban kereshető, elsősorban az 
ellentétekben. A halandzsa, mint nyelvi játék 
is a humor forrása.

Stílusalakzatok keresése a szövegben
A novella értelmezése, a humor forrása; mit 
tesz nevetségessé Karinthy?

Irányított szövegkiemelés. Párhuzam, ellen-
tét, ismétlés, túlzás szerepe a szövegben.
A munkalap megoldása segít felfedeztetni az 
író eszközeit, így a humor forrásához köze-
lebb juthatunk.

Az összefoglaló szöveg megalkotása ne ma-
radjon el: ne csak egyféle választ fogadjunk 
el, ha meg tudja/tudják indokolni a választá-
sukat, akkor az lehetséges válasz. 

Párhuzam, ellentét, ismétlés szerepének fel-
ismerése a szövegben, példákat keresnek, és 
megoldják a munkalap feladatait.

Az írói üzenet megfogalmazása
Feltétlenül fontos a novellában található pa-
ródiák célpontjainak tisztázása: kuruc versek 
hiteltelensége, szentimentális szonett, modo-
rosság,  avantgárd túlzások, formaművészet, 
a művészi kifejezésforma mint divat és annak 
lehetetlensége.

Differenciálás: a feladatot csoportmunkában, 
kooperatív módon is megoldhatják.

Munkalap megoldása, önálló vagy kooperatív 
szövegalkotás

A szövegalkotás előkészítése
Győződjünk meg arról, hogy a paródiáról min-
den tanulónak pontosak az ismeretei!
Beszélgetés a paródiáról, és annak jelentősé-
géről. Említsenek mai paródiákat (médiában), 
mutassanak grafikát, stb.

Beszélgetés a paródiáról
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2. A szöveg szóbelI és írásbelI megAlkotásA

Tanári tevékenységek Tanulói tevékenységek

A paródia tárgyának kiválasztása
– Halandzsa – a diáknyelv paródiája
– Slágerszöveg – műfajparódia
– Önjellemzés – személy paródiája

Érdemes heterogén csoportokat alakítani, 
akik érdeklődésük, jelen esetben a téma kivá-
lasztása alapján kerülnek egy csoportba.

Differenciálási lehetőség: lehet rajzban, szóbeli 
szövegben, írásban is alkotni, de a szereposz-
tás előre megbeszélt, elvállalt feladatot jelent-
sen.

Megbeszélés

A témától függően változhat a munkaforma.

Csoportok alakítása

Előkészület az írásbeli közlésre
– Címadás
– A választott műfaj sajátossága
–  A paródia tárgyának, témájának jellegzetes-

ségei
– Elrendezés – az írásmű terve
– Bevezető mondatok

Értékelés:
A megadott szempontok szerint, csak pozitív 
megerősítésre gondoljunk!
Differenciálás:
Tanári segítséggel vagy önállóan dolgozza-
nak a tanulók. 

Adhatnak egymásnak is ötleteket.
Kooperatív megbeszélések

A szöveg önálló, illetve közös megalkotása
A csoport szövegalkotási szintjétől és a moti-
váltságtól tegyük függővé a munkaformát.

Differenciáláskor gondoljunk az egyéni képes-
ségekre! Előfordulhat, hogy most derül ki va-
lakiről ebben a műfajban a tehetsége. Ha va-
laki nem a nyelvi kifejezőképességben erős, 
adjunk lehetőséget az egyéb területeken való 
munkára: rajz, zene stb.

A témától függően is változhat a munkaforma.
Mindenki dolgozik.

A szövegalkotási feladatra reflexiók, értékelés 
Csoportokban olvassák el, mutassák be, adják elő 
munkájukat a diákok, és értékeljék egymást!
Értékelési szempont: mi a jó, az értékes az ol-
vasott, látott műben?

Műfaji és esztétikai ismereteiket alkalmazzák 
az értékelésben.
A munkalap feladatai, instrukciói segítik a 
csoportmunkát.
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munkalaP megolDáSSal

1. idézzétek fel a karinthy-novellát: mint vélgaban!
Szempontok:
Helyszín, idő, szereplők; a halandzsaszövegek és -versek szerepe; melyik részletnél nevettél; 
mire utal a cím; mi a csattanó lényege.

2. mit tudunk a két halandzsavers
tartalmáról:  …nem ismerjük, csak a lírai én érzelmeire találunk nyelvi utalásokat (a mondatok moda-

litása, ismétlések stb)…
formájáról: …pontosan ismerjük…

3. állapítsátok meg a vers ritmusának és rímelésének jellemzőit!
 Fájdala
  Verselése: nyilvánvalóan megfelel a szonettformának, jambikus sorok.
 Rímei: itt páros rímek (asszonáncok, majdnem tiszta rímek), a 4. sor eltérésével, ez a csattanó forrása.
 Kuruc vers
 Verselése: ütemhangsúlyos, az első sor például felező nyolcas.
 Rímei: a-a-a-b
  Értelmetlen szövegek pontos, kimunkált formában előadva: a parodisztikus előadás kiindulása, innen 

indulhatunk el az üzenet lényegének megfogalmazásához.

4.  mi a véleményetek a tartalom és a forma viszonyáról? (A forma 
bűvöletében) mi karinthy véleménye?

 Vitassátok meg a témát!

5.  a humor forrása a szövegben  
keressetek példát a szövegben a következő stíluseszközökre és 
szövegszervező alakzatokra!

 Képtelenség (abszurditás): szájkosár az akácfákra…
 A téma abszurditása: az alkotás öröme nyilvánul meg értelmetlen szövegek létrehozásában.
 A halandzsában megmutatkozó abszurditás és groteszk: Jegelés… Vérkeringésem van...
 A tartalom és a forma ellentéte: tartalom nélküli halandzsa jött létre szigorúan kötött formában.
 A beszélők előkelő komolysága és a létrehozott szöveg értelem nélkülisége.
 Paradoxon: Mind a ketten hullák vagyunk...
 A két szereplő érzelmi hangoltsága, beszédstílusa: 
 Váratlanság: a halandzsa, a csattanó…
 Túlzás: A semmiből világot teremtettünk…  ketten nyelvet.
 Leleplezés: formaművészet, maga a műfajparódia.
 A kívülálló reakciója: a kibic reakciója az értetlenség.
 Nyelvi szinten megnyilvánuló humor: maisták
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6. milyen jellegzetes nyelvi eszközök eredménye a humor?
  Indulattal, komolyan, már-már drámai hangon előadott komolytalanság. A humor elsősorban az 

abszurdig vitt ellentétekben rejlik.

7.  mit tett nevetségessé karinthy ebben a novellában, az itt megjelent 
paródiákban? válassz a kifejezések közül, majd fejezd be a 
mondatokat!

  formaművészet, modorosság, hiteltelenség, dekadencia, avantgárd túlzás, ráció, divatos formák és 
életérzések, tartalom és forma szembeállítása, értelem, értelmetlenség

 A kuruc verssel az Ady utánzók hiteltelenségét.
  A fájdalával a divatos versforma, a szonettforma indokolatlan használatát, ugyanakkor nevetségessé 

tette a divatos életérzés, a dekadencia túlzásait, indokolatlan feltűnését.
  A maistákra, a mai halandzsálókra való utalás az avantgárd túlzásokat teszi nevetségessé, misze-

rint a művészetnek nincs köze a rációhoz.
  A novella egésze és a csattanó meghökkentő ellentéte leleplezi a formaművészetről szóló esztétikai 

képtelenséget, vagyis az író állást foglal korának egyik irodalmi vitájában, mely a tartalom és forma 
szembeállításáról szól.

8. mit mond karinthy novellája a humor eszközével?
Fogalmazd meg összefoglalóan a novella üzenetét!

  Pl.: Nevetséges, ha a művészet alárendelődik divatos formáknak, stílusirányzatoknak, és divatos élet-
érzést akar megmutatni. A művészi kifejezés tudniillik öntörvényű, autonóm művészt tételez fel.

  Karinthy korának irodalmi környezetéről, saját világáról a humor eszközével, a paródia műfajában 
mond véleményt.

9.  írjatok paródiát, előbb azonban idézzétek fel a paródia lényegét! 
mi a paródia?

 Leleplezés, mely a parodizálandó dolog valamely jellemzőjének (el)túlzásával történik.
  A formaművészet jellemzője, hogy követői fontosabbnak vélik a formát, mint a tartalmat. Ezt a Ka-

rinthy által elfogadhatatlan esztétikai álláspontot úgy leplezi le a novellában, hogy teljesen érthetet-
lenné, értelmetlenné teszi a tartalmat, vagyis halandzsál.

10. válasszátok ki paródiátok tárgyát! lehetőségek:
 Halandzsaszöveg – a diáknyelv paródiája
 Slágerszöveg – műfajparódia
 (Ön)jellemzés – személy paródiája
  Lehet rajzban, szóbeli szövegben, írásban is alkotni. Ha csoportban dolgoztok, beszéljétek 

meg a szereposztást, vagyis azt, hogy ki milyen feladatot vállal.



szövegértés-szövegalkotás • irodalmi önképző • 11–12. évf. 72

11. az előkészülethez gondoljátok át a következőket!
 – A mű címe
 – A választott műfaj sajátossága
 – A paródia tárgyának, témájának jellegzetességei
 – Elrendezés – az írásmű terve
 – Bevezető mondatok

12.  a paródia megalkotása

13.  olvassátok el, mutassátok be, adjátok elő a műveteket, és 
értékeljétek egymás munkáját!



6. kormoS iStván: ház 
normAndiábAn

a szöveg verbális és nem verbális kódjai;  

szövegfeldolgozási eljárások

KÉSZÍTETTE: FORGÁCS ANNA



szövegértés-szövegalkotás • irodalmi önképző • 11–12. évf. 74

moDulleíráS

A modul céljA Lírai szöveg jellegzetességeinek, a versszervező elveknek a fel-
ismerése és értelmezése. A műfaji konvenció és az attól való el-
térés jelentéshordozó szerepének feltárása

Időkeret 90 perc (2 tanórára, egy foglalkozásra való feladatsor)

Ajánlott korosztály 17–18 évesek (11–12. évfolyam)

Ajánlott megelőző  
és követő tAnAnyAg 

(előzetes és követő kész-
ségfejlesztő tevékenység 

vAgy Ismeret)

Megelőző tananyag: 
Irodalmi önképző, 10. évfolyam, 4. modul
Kormos István: Szegény Yorick (Előismeretek, előfeltevések sze-
repe a szövegértelmezésben)
Követő tananyag:
Irodalmi önképző, 11–12. évfolyam, 7. modul  
Varró Dániel: Bögre azúr (Szójátékok, lírai tréfák művészi szöve-
gekben)

modulkApcsolódásI 
pontok

Tágabb környezetben
Tantervi kapcsolódások:
Magyar nyelv és irodalom – 5–12. évfolyam – szövegtan, műfa-
jok, stilisztikai ismeretek, kortárs irodalom
Kereszttantervi kapcsolódások:
Információs és kommunikációs kultúra – a kritikai és kreatív 
olvasás képességének fejlesztése, beleértve mind a valós, mind 
a virtuális csatornákon keresztül felfogott jelek befogadását, ér-
telmezését. Vizuális és verbális információhordozók által közve-
tített tudás együttes értelmezése.
Tanulás – szépirodalmi szövegek önálló feldolgozása, megérté-
se, felhasználása
Szűkebb környezetben
–  A szövegértés-szövegalkotás fejlesztése irodalmi önképző ke-

retén belül; a lírai művek műfaji természetének megfelelő szö-
vegfeldolgozás

A képességfejlesztés  
fókuszAI

A szövegértés-szövegalkotás kompetencia kiemelt fejlesztési fel-
adatai
–  A különböző műfajú és formájú/nem folyamatos szövegek értő 

olvasása; a szövegrész értelmezése az ábrák, képek, diagra-
mok által közvetített információkkal együtt. A szövegértés ma 
minden szövegtípust érint: „mely magába foglalja a kritikai 
és kreatív olvasás képességének fejlesztését, beleértve mind 
a valós, mind a virtuális csatornákon keresztül felfogott jelek 
befogadását, értelmezését és megválaszolását.” (Nat 2003)

–  A modul feldolgozásának kiemelt képességfejlesztési feladata 
a művek műfaji természetének megfelelő szövegértelmezési 
eljárások alkalmazása, a szövegben a logikai összefüggések, 
jelentésrétegek feltárása.
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módszertani ajánlás 

A modul Kormos István Ház Normandiában című versére épül, amely a Szegény Yorick című 
kötet kiemelkedő darabja. A kötet címadó versét már ismerik a diákok, a 10. évfolyam 4. mo-
duljában szerepel. Célszerű tehát felidéztetni a megismert Kormos-verseket és a versekhez 
készült illusztrációkat, Csohány Kálmán kitűnő rajzait. A Ház Normandiában cím, valamint a 
vers képi világa lehetőséget ad a különböző asszociációkra, képzőművészeti alkotások (Gau-
guin), tájak, a természeti világ megidézésére, a filmszerű „jelenetek” felfedeztetésére. A sajá-
tos szöveg, a lírai mű a nyelvi és a nem nyelvi stíluseszközök gazdag tárháza, így a sok szem-
pontú szövegelemzési eljárások alkalmazását is lehetővé teszi. A feladatok megoldásában 
a kooperatív tanulási módszereket, elsősorban a páros munkát ajánljuk. A differenciálásra 
javasolt feladatokból a tanulók érdeklődésük szerint választhatnak.

értékeléS 

A részképességek fejlesztésének különböző fázisaiban:
– szöveges szóbeli értékelés a tanítás minden megragadható pedagógiai elemében (forma-

tív és szummatív; helyeslő-helytelenítő; összehasonlítva különböző eredményeket);
– önértékelés és egymás értékelése az önálló munka eredményének vizsgálatával (lásd 

munkalap!);
– a hibátlan munka értékelése rangsorolással;
– a csoportmunka értékelésekor (formatív) csoportmunkarangsor kialakítása;
– kooperatív munkaforma esetében egymás értékelése.
A motiváló értékelés legyen minden esetben a cél.

támogatórenDSzer 

A kooperatív tanulási módszerek és a csoportmunkával kapcsolatos kiadványok ajánlottak a ta-
nári felkészüléshez. Ezek bibliográfiája a kereszttanterv és koncepció mellékletében található.

Alapfelkészítés a szövegértés-szövegalkotás fejlesztésére (30 órás továbbképzés).
Tanácsadás: a szövegértés-szövegalkotás szakmai bizottságának igénybevétele.

ajánlott kiadványok
Szegény Yorick: Kormos István versei – Csohány Kálmán rajzai. Nógrád Megyei Tanács, Salgótar-
ján, 1984.
Kormos István művei. Osiris – Századvég, Budapest, 1995.
Komlós Attila: Franciaország természeti és építészeti csodái 4. (www.hetedhethatar.hu/irasok/
komlos20011012.htm)
I (http://hu.wikipedia.org/wiki/Normandia)
Normandie – photos (http://www.alovelyworld.com/webfranc/htmfr/normand.htm)
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moDulvázlat

lépések,  
tevékenységek

(a mellékletekben részle-
tesen kifejtve)

kIemelt  
készségek,  
képességek

célcsoport /
A dIfferencIá-

lás lehetőségeI

tAnulásszervezés
eszközök 

(mellékletben)munkA- 
formák

módszerek

1. Lírai szöveg jellegzetességeinek elemzése, a versszervező elvek felismerése és értelmezése

1. A szövegelemzés 
előkészítése
Előismeretek a 
Kormos-vers meg-
értéséhez (szöve-
gek, képek)

Ismeretek 
felidézése, 
szövegalkotás
Szövegmeg-
értés hallás 
után

Szóbeli szöveg-
alkotás tanári 
segítséggel

Egyéni
Frontális

Hallás utá-
ni szöveg-
értelmezés, 
képek meg-
tekintése
Beszélgetés

Szöveg
Munkalap 1. 
a–b) 

2. Egy különös dedi-
káció értelmezése 
Kormos István: 
Ház Normandiában 
című versének fel-
olvasása

Szövegértel-
mezés meg-
adott szem-
pont érvénye-
sítésével
Kifejező ol-
vasás

Előadói képes-
ség szerint

Frontális
Egyéni

Beszélgetés
Felolvasás

Szöveg
Munkalap 2.
Munkalap 3.

3. Nyelvi és nem 
nyelvi stílusesz-
közök szerepének 
elemzése lírai szö-
vegben

Műelemző-
képesség, 
esztétikai 
érzékenység 
fejlesztése

Idő szerint Páros 
munka

Írásban és 
szóban

Szöveg
Munkalap 3. 
a–h)
Munkalap 4.

4. Bodor Béla:
Kormos István-
palimpszeszt

Kapcsolatok 
felfedezése;
asszociációs 
képességek 
fejlesztése

Érdeklődés 
szerint

Páros 
munka 
vagy
 csoport-
munka

Szóban Szöveg 
Munkalap 5.

2. Szövegalkotás

1. Írásbeli szöveg-
alkotás: „Kedves 
tájam”

Szövegalko-
tó képesség 
fejlesztése, 
élmény meg-
fogalmazása

Egyéni Írásbeli 

2. Illusztráció elem-
zése 
Csohány Kálmán 
illusztrációja

Vizuális 
információ 
elemzése

Érdeklődés 
szerint

Egyéni Írásbeli 

3. Illusztráció készí-
tése

Fantázia, 
asszociációs 
bázis fejlesz-
tése

Egyéni Munkalap 3.
Illusztráció
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lépések,  
tevékenységek

(a mellékletekben részle-
tesen kifejtve)

kIemelt  
készségek,  
képességek

célcsoport /
A dIfferencIá-

lás lehetőségeI

tAnulásszervezés
eszközök 

(mellékletben)munkA- 
formák

módszerek

3. Értékelés

A tanulók írásbeli 
munkájából a leg-
jobbak kiválasztása

Értékelő, 
elemző, érve-
lő képesség 
fejlesztése

Frontális Szóbeli Tanulói 
munkák
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a felDolgozáS menete

1. lírAI szöveg jellegzetességeInek elemzése, A versszervező elvek felIsmerése, értelmezése

Tanári tevékenységek Tanulói tevékenységek

Feladat
Szóbeli szövegalkotás irányítása
a) A 10. évfolyam 4. moduljának felidézése
–  Kormos Istvántól olvasott versek, szövegek sajátos-

ságainak rövid összefoglaltatása
b)  A Normandiát bemutató szöveg felolvasása, képek 

bemutatása
A feladat megjelölése
– hallás után információk feljegyezése
–  a fotók közül a természeti tájat bemutató képek kivá-

lasztása, rövid jellemzése

A felolvasandó szöveg

Franciaország természeti és építészeti csodái 4.

Franciaországot a turisták paradicsomának is nevezhet-
jük. Itt mindenki megtalálhatja a kedvére való progra-
mot, akár a természet kincsei, akár a művészetek iránt 
érdeklődik, vagy éppen pihenésre, kikapcsolódásra 
vágyik. 2001 nyarán egy hosszabb franciaországi kirán-
duláson vehettem részt. Az utazásról nagyon sok élmény-
nyel és majdnem annyi fényképpel tértem haza. Ezeket 
szeretném megosztani most Önökkel!

Normandia

Párizsból északnyugat felé 
vesszük az útirányt, a La 
Manche felé indulunk tovább. 
Elsőként Normandia főváro-
sát, Rouent keressük fel. Leg-
főbb nevezetessége a gótikus 
katedrális, melynek homlok-
zatáról az impresszionista 
festő, Monet számos tanul-
mányt készített. A katedrális 
közelében terül el a varázs-
latos óváros, favázas házaival, 
zegzugos utcáival. A Piactéren található Jeanne d’Arc 
máglyahalálának színhelye, itt áll a modern Szent 
Johanna-templom. Meg kell említeni azt is, hogy az 
óvárost a második világháborúban szinte teljes egé-
szében lebombázták, a mai állapot a gondos helyreál-
lító munka eredménye.

Szöveg 

a)  Várható válaszok: Pl.: Kormos Ist-
ván sajátos képi világának, nyelv-
használatának jellemzőit idézik fel 
a tanulók

b) Munkalap 1. feladat megoldása
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Rouentól bő 100 kilo-
méternyi utazást köve-
tően már a La Manche 
partjához, Etretatba 
érünk. A sirályoktól 
hangos tengerparti kis-
város kedvelt üdülő-
hely, mellette mindkét 
irányban 80-90 méter magas, hófehér mészkő szikla-
falak magasodnak. Az állandó hullámzás hatalmas 
átjárókat, kapukat faragott a sziklákba. Az itteni part, 
kialakulását tekintve a dél-angliai „doveri fehér szik-
lák” franciaországi párja, a természetkedvelők paradi-
csoma. Az északkeleti magaslat tetején egy kis kápol-
na tekint a végtelen tengerre, a délnyugati oldalon két 
hatalmas sziklaképződmény található: a Porte d’Aval 
(Aval Kapuja) és a 80 méter magas Etretat-i Tű.

Etretat-ból a hatalmas, 
de mégis légies, új Szaj-
na-hídon keresztül ha-
ladunk tovább, nyugati 
irányba. Az úticél Hon-
fleur, a partvidék leg-
hangulatosabb kikötő-
városa. Az óváros 17. 
századi házai a kikötőmedence körül tömörülnek. 
Szinte minden méteren található valamilyen hajózást, 
tengerészetet, halászatot megidéző alkotás – fest-
mény, cégér, szobor vagy fafaragás – a házak falain, az 
üzletek kirakataiban, a vendéglőkben egyaránt. Nem 
indokolatlanul: Honfleurből indultak útjukra Brazília 
felfedezői, Quebec alapítói, fiai jutottak el elsőként Já-
vára és Szumátrára.

Normandia és Bretagne 
határán, a tengerből 
emelkedik ki Mont-Saint-
Michel ezeréves apátsága. 
A sziget sajátos elhelyez-
kedése folytán már az 
ókorban kiemelt szerepet 
kapott, a kelták és a rómaiak is kultuszhelyként hasz-
nálták. A nyolcadik században Mihály arkangyal sürge-
tésére a közeli Avranches érseke építtette az első kápol-
nát a szigeten. A tizedik században bencés szerzetesek 
vették át a zarándokhelyet, és nem sokkal később meg-
építették a román stílusú templomot. Az évszázadok 
alatt folyamatosan bővítették az apátságot: az ebédlő, a 
Lovagterem, a Vendégterem, valamint az épületrészek 
közötti kerengő gótikus stílusú. Az apátságot már a XIV. 
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században kis falu vette körül, egyetlen utcája mere-
deken emelkedik az apátsági templom irányába. A falu 
házaiban ma vendégfogadók, éttermek és ajándékboltok 
várják a mai kor zarándokait, a turistákat.
Komlós Attila 
(A szerző felvételei)

[Forrás:
http://www.hetedhethatar.hu/master.html?http://www.he-
tedhethatar.hu/irasok/komlos20011012.htm]

FOTÓK: 
Etreat
    

Honfleur
 

   

Rouen
   
 

 

[Forrás: http://www.alovelyworld.com/webfranc/htmfr/nor-
mand.htm]
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Feladat
– Egy különös dedikáció elemzése
– Műelemzés
Kormos István: Ház Normandiában
a) A szöveg felolvasása vagy felolvastatása
b)  A versszervező elv, a nyelvi és a nem nyelvi stílus-

eszközök szerepének elemzése 

Munkalap 2-3-4. feladat megoldása

Differenciálási lehetőség: egyéni feladat

–  Bodor Béla: Kormos István-palimpszeszt versének felol-
vasása; kapcsolatok felfedeztetése

Értékelés
A megoldásokat egy-egy tanuló értékelheti; kérdése-
ket tehet fel a társainak.

–  A szöveg kifejező felolvasása

Munkalap 5. feladat megoldása
–  Összehasonlítás, kapcsolatok felfe-

dezése

2. szövegAlkotás

Feladat

Írásbeli: „Kedves tájam”

Szempontok: 
– a táj jellegzetességeinek bemutatása
– érvek a táj szeretetének indoklására

A tanulók megoldják a feladatot, majd 
összehasonlítják a szövegeket. Értéke-
lik társaik munkáját. A legjobb munkát 
az osztály-portfólióban elhelyezik.
Munkalap 6. feladat

Feladat: differenciálásra

a)  Illusztráció elemzése: Csohány Kálmán versilluszt-
rációja

b)   Illusztráció készítése a vers vagy a táj egyik jelleg-
zetességéhez

Értékelés
A teljesítmények pozitív értékelése
A legjobb munkák elhelyezése az osztály–portfólióban.

Egyéni érdeklődés szerint elemzik 
vagy készítik el a tanulók az illuszt-
rációkat.
Munkalap 7. feladat
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munkalaP megolDáSSal

1. utazzunk együtt!

 

a)   Hallgassátok meg a Franciaország természeti és építészeti csodái című szöveget! Kövessé-
tek a leírást a térképen, és jegyezzetek fel néhány jellemző szószerkezetet a tájegységhez 
és városaihoz!

 Normandia: (Pl. francia tájegység Párizstól ÉNy-ra, fővárosa Rouen)

 Rouen:  (Pl.: gótikus katedrális; Monet festményei; favázas házak; Jeanne d’ Arc máglyahalálának a 
piactér a színhelye; a második világháború pusztításai)

 Etretat:  (Pl. La Manche partján fekszik, tengerparti kisváros; sirályoktól hangos hófehér mészkő-
sziklafal; természeti szépségek, kápolna)

 Honfleur:  (Pl. új Szajna-hídon át közelíthető meg; hangulatos kikötőváros; festmények; szobrok, 
fafaragás, innen indultak útjaikra Brazília felfedezői)

 Mont-Saint-Michel:  (Pl.: Normandia és Bretagne határán fekszik, már az ókorban kiemelkedő sze-
repe volt, zarándokhely)

b)  A következő fotók közül válasszátok ki azokat, amelyek tájképnek is tekinthetőek! Fogal-
mazzátok meg 2-3 mondatban, hogy milyennek látjátok a tájat! 
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Etreat
    

Honfleur
 

   

Rouen

   

 

[Forrás: http://www.alovelyworld.com/webfranc/htmfr/normand.htm]

Például:  A mészkő sziklafal, a tenger látványa mellett alig érzékelhetőek a település házai. A megkapó 
természeti látvány fenséges és titokzatos. 
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2.  értelmezzétek a következő dedikációt: miben változik az 
értelmezés, ha nem ismerjük a dedikáló személyét, illetve, ha 
ismerjük az aláírót?

 

a)  nem ismerjük: (Pl.: nincs jó véleménye a versekről)

b)  ismerjük: (Pl.: saját verseire írja – finom humor)

3.  olvassátok el kormos istván ház normandiában című versét, majd 
oldjátok meg a feladatokat!

 

Illusztráció: Csohány Kálmán
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a)  A versben nem szerepel írásjel. Véleményetek szerint milyen írásjelekkel lehetne tagolni a 
verset?

 Például: 
 A 2., 4., 6., 10., 14. ponttal zárulhat. 
 A 6. esetleg pontosvesszővel. 
 Az 1., 3., 5., 7. 8., 9., 11., 12., 13. sor végén vessző. 
 A szószerkezetek közé vessző az 5., 7–14. sorban. 

b) Értelmezzétek a vers címét!

  (Pl.: konkrét tájegység; konkrét tárgy – ház, metaforikusan a sziklákba vájt „kapuk”, barlangok)

c)  A költeménynek mely szavai, szószerkezetei kapcsolódnak közvetlenül a „ház” szóhoz? 
Értelmezzük jelentésüket!

  („Ő” – a személyes névmás a házra vonatkozik; „megszemélyesíti a házat”
 „Ertot” – a helység neve, ahol a ház áll)

d)  A felolvasott szövegből mely város jellemzőit idézi meg a vers, miért?

 (Etretat; sirályok, sziklás táj…)

e)  Vizsgáljuk meg a vers szerkezetét, képi világát, hangulatváltásait, rímeit!
 Töltsétek ki a táblázatot!

A VERSSOR 
SZÁMA

A SOR SZÓ-
TAGSZÁMA 
ÉS A RÍMEI

A VERS 
TÁRGYI VI-
LÁGÁNAK 
SZAVAI

EMBER JE-
LENLÉTÉRE 
UTALÓ SZÓ

SZÍN, SZÍNT 
IDÉZŐ SZA-
VAK

ÁLLATNÉV, 
SZÓÖSSZE-
TÉTELBEN

JELLEGZE-
TES HAN-
GOK

HANGULA-
TI HATÁS

1 10 szótag 
(x)

pont – gauguin- 
sárga

Jeröme – (idilli 
tájfestés) 
nyugalom

2. 10 szótag 
(a)

– – szamár 
(szürke)

Jerôme, a 
szamár

–

3. 10 szótag 
(x)

Jersey 
szigete

– kék bálna –

4. 10 szótag 
(a)

„Ő” (a ház) 
szikla 
környék

– fekete – –
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5. 12 szótag 
(b)

– – – szél-ökrök – (pl. erőtel-
jes hang-
hatások; 
rapszodikus 
hangulati 
váltás)

6. 16 szótag 
(b)

sziklafal – sirály 
(fehér)

sirályok kiáltásai

7. 15 szótag 
(c)

domb
kenyér

pék kenyér 
(barna)

– –

8. 15 szótag 
(c)

tenger – nap (sár-
ga), tenger 
(kék), vér 
(piros), 
fehér

– –

9. 17 szótag 
(d)

rézserpe-
nyő

róka (vö-
rös), éjsza-
ka (fekete), 
szeg 
(szürke), 
rézser-
penyő 
(sárga)

róka nyüszítés
lecsattan

10. 17 szótag 
(d)

kaptány
Ertot

„szívem” 
 „lírai 
én”

szív 
(piros), 
tejködhab 
(szürkésfe-
hér)

– –

11. 16 szótag 
(e)

rét
kőkapu

– rét (zöld), 
kőkapu 
(szürke)

– – misztikus, 
félelmetes, 
babonás

12. 16 szótag 
(e)

szoba – zöld mo-
hahomály, 
tengerfe-
nék (feke-
te)

– tengerfe-
nék-csönd

13. 16 szótag 
(f)

ablak valaki moha-
homály 
(zöld)

– –

14. 16 szótag 
(f)

kert – kert 
(zöld),
denevér 
(barna)

denevér denevér-
szavak
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f) A táblázat alapján készítsétek el számítógép segítségével a vers színeit bemutató diagra-
mot! Melyik szín az uralkodó?

 

Uralkodó szín a fehér.

g)   Mit jelent a „gauguinsárga” jelző? Az internet vagy Gauguin-album segítségével válaszol-
jatok! 

 (a következő kép is mutatja a festő jellegzetes színhasználatát)
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h) Hol érzékelhető hangulatváltás? Mi jelzi legjobban a változást?
 (4. sor után: erősödő hanghatás; rapszodikus sorváltások
 10. sor után: egyre félelmetesebbé, misztikussá válik)

i)   A szöveg egyik értelmezője szerint „hatlépcsős” fokozat jellemzi a verset. Mivel igazolhat-
nád a megállapítás jogosságát?

 Az állatok megjelenése: 
 egyre titokzatosabb
 szamár  bálna  ökör  sirály  róka  denevér

 A színváltás: sárga, kék, fekete, fehér, tejködhab, zöld

4. értelmezzétek, fejtsétek ki a következő sorok jelentését!
a) biciklis pék dombkötéltánca kenyér kenyér kenyér
 (pl. jellegzetes vizuális, sűrített kép
  a domboldalon nehezen karikázó, a kenyérrel megrakott bicikli billegése, a „kenyér” (az élet) ismét-

lése öröm, ujjongás kifejezése)

b) kert fölött denevérszavak igen soha igen soha
 (bizonytalanság, az örök megoldhatatlanság érzete)

5.  olvassátok el Bodor Béla kormos istván-palimpszeszt című versét, 
majd oldjátok meg szóban a feladatot! (a palimpszeszt görög-latin 
szó, jelentése: olyan papirusz vagy pergamen, amelyről az eredeti 
írást eltávolították, s helyébe újat írtak.)

Bodor Béla 

kormos istván-palimpszeszt
A szamárszürke szemhatár felé
tekint a festő kezében banán
a vízbe köp az íz a tengeré
de ott a rajz a kunyhó nádfalán
a törzsfőnök mopedje dong a fákig még elér
a láballóvason csupasz talpa fehér fehér
a vadkacsák verődő szivárványszárnyai
csak most tudják a dombot magasba rántani
sziláscetbőgés-este van nádtetőn mintha szél huhog
vágóhíd földjén ráng szivem vonszolnak szürke mókusok
a domb helyére rét szalad kapunkig ér bemenjen-e
barlanglehű gyékényhomály tengerfenék-csönddel tele
a gyékényszőttesen nahát az itt alul az én nevem
odafönt madárszárnyszavak
mindig
ma nem
mindig
ma nem
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a) Milyen célból születhetett a vers?
 (Pl. költői reagálás egyes képekre)

b) A vers következő szavai, szószerkezetei a Kormos-versnek mely képeire reflektálnak?

 szamárszürke  Jeröme
 festő  Gauguin
 a törzsfőnök mopedje  biciklis pék
 fehér  a tenger kifröccsenő vére
 a domb helyére rét szalad  rét szalad a kőkapuig ott megtorpan
 gyékényhomály  mohahomály
 mindig 
 ma nem  igen soha igen soha
 mindig
 ma nem

6. feladat
Készítsetek 10-12 mondatos fogalmazást „Kedves tájam” címmel! 

Szempontok: 
 – a táj jellegzetességeinek bemutatása
 – érvek a táj szeretetének indoklására

7. feladat
Figyeljétek meg Csohány Kálmán versillusztrációját! Készítsetek ti is illusztrációt a vers álta-
latok kiválasztott motívumához!
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primér élménYek, szójátékok, rímek, lírai tré-

fák értelmezéSe éS kreatív íráSgyakorlatok

KÉSZÍTETTE: FORGÁCS ANNA
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moDulleíráS

A modul céljA Lírai szövegek megértésének fejlesztése. A kortárs irodalom fi-
atal költője művészi nyelvhasználatát, szójátékokban, lírai tré-
fákban gazdag verseit elemzéssel bemutatni. A „komoly humor” 
szövegbeli sajátosságait feltárni.

Időkeret 90 perc (2 tanórára, egy foglalkozásra való feladatsor)

Ajánlott korosztály 17–18 évesek (11–12. évfolyam)

Ajánlott megelőző  
és követő tAnAnyAg 

(előzetes és követő kész-
ségfejlesztő tevékenység 

vAgy Ismeret)

Megelőző tananyag: 
Irodalmi önképző 10. évfolyam 4. modulja;
11–12. évfolyam 1–2. modulja

Követő tananyag: 
Irodalmi önképző, 11–12. évfolyam 8. modul – Varró Dániel mű-
fordításaiból

modulkApcsolódásI 
pontok

Tágabb környezetben
Tantervi kapcsolódások:
Magyar nyelv és irodalom – 5–12. évfolyam – poétikai és eszté-
tikai ismeretek. Villon balladái;
Balassi, Csokonai, Kosztolányi verselései technikája

Kereszttantervi kapcsolódások:
Tanulás: szépirodalmi szövegek önálló feldolgozása, megértése, 
felhasználása. Előzetes tudás mozgósítása
Információs és kommunikációs kultúra: megfigyelési, kódolási, 
értelmezési és indoklási képesség fejlesztése

Szűkebb környezetben
–  a szövegértés-szövegalkotás fejlesztése az olvasóvá nevelés ér-

dekében;
– az intertextualitás problémái

A képességfejlesztés  
fókuszAI

Kiemelt fejlesztési feladatok:
Alapvető kultúrtechnikák birtoklása: a tanulók előismeretei-
nek, tudásának célirányos felhasználása ismeretlen irodalmi és 
nem irodalmi szövegek különböző szempontú értelmezésében. 
Művek közötti jelentésbeli egymásra utalások felismerése és 
megfogalmazása 

Esztétikai érzékenység fejlesztése: 
A lírai művek sajátos nyelvhasználatának és a jelentések kapcso-
latának feltárása
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módszertani ajánlás 

A modul Varró Dániel Bögre azúr című verseskötetének néhány versére épül. A fiatal költő sze-
mélyisége, műveltsége is érdeklődésre tarthat számot. Első kötetével szinte berobbant az iro-
dalomba: játékos, élvezetes stílusa a diákok olvasási kedvét is felkeltheti. Ezért több vers kife-
jező felolvasása és néhány (más-más) szempontú elemzése állhat a foglalkozások középpont-
jában. Az intertextualitás sajátos megjelenítése pedig lehetőséget ad arra, hogy irodalmunk 
klasszikusainak versépítkezési módját felelevenítsük. Így a befogadó ismereteire, műveltségé-
re építve bensőséges viszony alakulhat ki a költeményekkel. A játékos nyelv-, szóhasználat és 
a „komoly humor” felfedeztetésével gazdagodhat a tanulók műelemzési eszköztára.

értékeléS 

A részképességek fejlesztésének különböző fázisaiban
– szöveges szóbeli értékelés a tanítás minden megragadható pedagógiai elemében (forma-

tív és szummatív; helyeslő-helytelenítő; összehasonlítva különböző eredményeket);
– önértékelés és egymás értékelése az önálló munka eredményének vizsgálatával (lásd 

munkalap!);
– a hibátlan munka értékelése rangsorolással;
– a csoportmunka értékelésekor (formatív) csoportmunkarangsor kialakítása;
– kooperatív munkaforma esetében egymás értékelése.
A motiváló értékelés legyen minden esetben a cél.

támogatórenDSzer 

A kooperatív tanulási módszerek és a csoportmunkával kapcsolatos kiadványok ajánlottak a 
tanári felkészüléshez. Ezek bibliográfiája a kereszttanterv és koncepció mellékletében talál-
ható. 

Szathmári István: Stílusról, stilisztikáról napjainkban. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1994. 
Tolcsvay Nagy Gábor: A szövegek világa. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1994.
Ajánlott internetes honlapok pl.: www.pici.web.elte.hu/kalauz
Varró Dániel: Bögre azúr
Új könyvpiac www.ujkonyvpiac.hu
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moDulvázlat

lépések,  
tevékenységek

(a mellékletekben részle-
tesen kifejtve)

kIemelt  
készségek,  
képességek

célcsoport /
A dIfferencIá-

lás lehetőségeI

tAnulásszervezés
eszközök 

(mellékletben)munkA- 
formák

módszerek

1. Szójátékok, rímek, lírai tréfák művészi megjelenítése

1. Motiválás;
a) Beszélgetés a 
mai irodalomról, a 
fiatal költőkről
b) A költő irodalmi 
példaképei – inter-
jú alapján

Tanult isme-
retek meg-
határozott 
szempontok 
szerinti fel-
idézése
Lényegki-
emelés

Érdeklődés sze-
rint

Frontális
Páros

Beszélgetés Szöveg
Munkalap 
1. feladat

2. Varró Dániel: Bög-
re azúr verseiből 
– Randi, Kicsinyke 
testamentum

A stilisztikai, 
verstani isme-
retek alkal-
mazása vers-
elemzésben

Az irodalmi tu-
dás színvonala 
szerint

Egyéni 
vagy páros 
munka
Kifejező 
olvasás

Írásbeli és 
szóbeli

Szöveg
Munkalap

3. Változatok egy 
gyerekdalra (Ba-
lassi, Csokonai, 
Berzsenyi, Ady, 
Kosztolányi)

Az intertextu-
alitás, a mű-
vek közötti 
jelentésbeli 
egymásra-
utalások felis-
merése 
Paródia, a 
háttértudás 
aktivizálása

Idő szerint
Érdeklődés 
szerint

Páros 
munka
Egyéni 
munka

Írásban és 
szóban

Szöveg

4. Versmondó, vers-
felolvasó verseny

Az előadói 
képesség 
fejlesztése, 
a hangzó 
szövegről 
tanultak al-
kalmazása

Érdeklődés 
szerint

Páros 
munka

Szóban Szöveg

2. Szövegalkotás

1. Írásbeli szöveg-
alkotás: olvasási 
élmény megfogal-
mazása

Szövegalkotó 
képesség fej-
lesztése

Egyéni Írásbeli Szöveg

2. Illusztráció elem-
zése: egy-egy mo-
tívum, kép illuszt-
rálása

Fantázia, 
asszociációs 
bázis fejlesz-
tése

Érdeklődés 
szerint

Egyéni Írásbeli Illusztráció
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lépések,  
tevékenységek

(a mellékletekben részle-
tesen kifejtve)

kIemelt  
készségek,  
képességek

célcsoport /
A dIfferencIá-

lás lehetőségeI

tAnulásszervezés
eszközök 

(mellékletben)munkA- 
formák

módszerek

3. Értékelés

A tanulók írásbeli 
munkájából a leg-
jobbak kiválasztása

Értékelő, 
elemző, érve-
lő képesség 
fejlesztése

Frontális Szóbeli Tanulói 
munkák
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a felDolgozáS menete

1. szójátékok, rímek, lírAI tréfák művészI megjelenítése

Tanári tevékenységek Tanulói tevékenységek

Feladat
A szóbeli szövegalkotás irányítása
–  beszélgetés a kortárs irodalomról, a fiatal 

költőkről, írókról;
– a tanulók versélményeinek meghallgatása

– Versek gyűjtése napjaink irodalmából
– Versélmények megfogalmazása
–  Vélemények szembesítése a tanulói versol-

vasási szokásokról

Feladat
a)  Varró Dániel költői pályájának indulásáról 

interjú alapján
b)  Szójátékok, rímek, lírai tréfák Varró Dániel 

Bögre azúr című kötetében

Munkalap 1. feladat

Munkalap 2. feladat

Feladat
–  Művek közötti kapcsolatok, jelentésbeli 

egymásra utalások felismerése „Változatok 
egy gyerekdalra”

Differenciálási lehetőség
–  Változatok egy gyerekdalra – a címben sze-

replő költők stílusjellemzőinek felismertetése

Értékelés
A megoldásokat egy-egy tanuló értékelheti; 
kérdéseket tehet fel a társainak

Munkalap 3. feladat

Versfelolvasó – versmondó verseny
– a versmondás „szabályai”
(szöveghűség egyéni értelmezés)

–  A tanulók által választott versek kifejező 
előadása

– A csoport értékelő tevékenysége

2. szövegAlkotás

Feladat
Egy olvasói élmény megfogalmazása
–  Egy közösen kiválasztott vers rövid elemzé-

se; a stílushatás elemei
– Miért tetszett? – indoklás, érvek

A tanulók egyénileg oldják meg a feladatot, 
majd összehasonlítják a szövegeket.

Feladat
Varró Dániel valamelyik verséhez, versrész-
lethez, szóképekhez illusztráció készítése

Értékelés
A teljesítmények pozitív értékelése
A legjobb munkák elhelyezése az osztály-
portfólióban! 

Egyéni érdeklődés szerint
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munkalaP megolDáSSal

i.  olvassátok el a varró dániellel készült beszél-
getés következő részleteit, majd válaszoljatok 
a kérDéSekre!

„nem mondom meg a tutit!”
A Költő: elszív negyven cigarettát, nagyot sóhajt, bús fejét a 
tavaszi nyáreste setétjébe mártja, majd zokogva versel. Varró 
Dániel is költő – és pontosan másmilyen.

Varró Dániel – Varró Dani – először 1999-ben, Bögre azúr 
című verseskötete megjelenésekor hallatott magáról, még-
hozzá igen hangosan. Játékos, élvezetes, könnyen olvasható, 
mégis gyakran a valóság foncsorozott tükörképe alá beku-
kucskáló lírája (lásd a keretes verset!) széles körben keltett 
feltűnést. Újabb siker: tavaly decemberben a polcokra került 
a huszonhat esztendős szerző Túl a Maszat-hegyen című 
verses meseregénye. A kiadó legfrissebb adatai szerint ve-
szik, mint a cukrot.

[…]

– Milyen más civilizációs vívmányoktól rettegsz még? 

–  Abszolút a modern kor gyermeke vagyok. Szeretek gyorséttermekben enni, mert ilyen 
helyen jól el lehet vegyülni, és nem kell kommunikálni a pincérekkel. Az internetnek is 
nagy híve vagyok.

Danit mostanában egyre több helyre hívják. Legutóbb a Zöld Pardon nevű szórakozóhelyen 
láttam, egy irodalmi témájú beszélgetésen. Amióta megjelent a Túl a Maszat-hegyen című 
meséje, gyerekekkel is találkozik.

–   Ez kicsit fura számomra, mert nem vagyok óvóbácsi-típus, mi több, gyerekkorú ismerőse-
im sincsenek. A találkozókon a gyerekek nagyon meglepőeket kérdeznek, hogy tudok-e 
énekelni, tört-e már el a kezem, és hány könyvet fogok még írni. Reklamálni leginkább 
amiatt szoktak, hogy a mese főhőse, egy Andris nevű kisfiú, miért éppen Maszat Jankával 
jön össze a végén, és miért nem a Babaarcú Démonnal. Hát, lehet, hogy folytatom a mesét, 
és akkor majd a gyerekek kedvére teszek.

–  Egyáltalán, miért írtál gyerekkönyvet?

–   Nagyon szeretem a mesekönyveket – fordítottam is ilyet. Ezután kérdezték a kiadóban, 
van-e kedvem egy saját mesét írni. Volt.
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–  Máshogyan kell gyerekeknek írni, mint felnőtteknek?

–   Szerintem ez igen jó lecke a költőnek: muszáj olyat írni, ami érthető. A gyerekek szeretik 
a ritmusos költeményeket. Az olyan verset, amelynek jó „zenéje” van.

Így kezdődött...

–   Az Alternatív Közgazdasági Gimnáziumban végeztem – avat be Dani arra a kérdésre, hol 
nevelik a költőpalántákat. – Az eleve olyan hely, ahol már az elején az a fontos, hogy kre-
atív, nyitott gyerekeket vegyenek fel. A tanárok is jó fejek voltak. Főleg a magyartanárom, 
aki, ha rossz volt a vers, keményen kritizált.

Kevesen tudják, hogy a családban nem is Dani volt az első költő, hanem a testvére.

–   Először a nővérem írt verseket, még általános iskolában. Én meg irigykedtem, hogy milyen 
sikeres, úgyhogy féltékenységből kezdtem el írni. A nővérem aztán felhagyott az egésszel, 
mert nagyon hamar beleesett abba a csapdába, hogy hirtelen az iskola házi költője lett. 
Feladatverseket kellett írnia az osztálytársakról, költenie kellett az iskolanapra, úgyhogy 
jól megutálta, és abba is hagyta, bár most újra ír, és a mesekönyvemet is ő illusztrálta.

–  A szülők nem rettentek meg, amikor kiderült rólad, hogy nem leszel topmenedzser?

–   Anyukám szomorú volt, mert a bankári pályát képzelte el a számomra, mivel általánosban 
jó voltam matekból. Bízott benne, hogy valami jól kereső polgári foglalkozást választok, 
de már beletörődött, hogy nem lesz belőlem rendes ember.

–  Az AKG után jött az ELTE.

–   Még most is odajárok, immár hét éve, mert többször is halasztottam. Nagyjából utána is 
azt fogom csinálni, amit eddig, mert a tanári pálya nem nekem való: írok, műfordítok. 
Utóbbiból még el is lehet tengődni valahogy. Eddig úgy tíz színdarabot fordítottam angol-
ból, és amíg játsszák a darabot, minden hónapban kapom a jogdíjat.

Akciófilm és hétköznapok

–   A mai napig csodálkozom rajta – de azért kezdem megszokni –, hogy ezzel a címzéssel ka-
pok levelet: „Varró Dániel, költő-műfordító”. Ez azért vicces dolog. Meg komoly is, ugyan-
akkor. Leginkább a gyerekek csodálkoznak rá: hogy lehet, hogy valaki költő, és közben élő 
ember. Sőt, fiatal.

–  Ha felismernek?

–   Akkor zavarba jövök, és vigyorgok. De azt nehezen viselem, hogy azt hiszik, a költő min-
denhez hozzá tud szólni, mert okos ember... Nem örülök neki, amikor azt akarják, hogy 
nyilvánítsak véleményt 1956-ról vagy az EU-ról. Nem tudom mindenről megmondani a 
tutit. Nem is akarom.
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Dani szerint a hétköznapjai olyanok, mint bárki másé.

–   Reggel tudok dolgozni: korán kelek, iszom egy kávét, és odaülök a számítógép elé. Amíg 
megy a költés, addig nyomom. Ha lazítani akarok, focizom vagy fallabdázom. Az vicces, 
amikor az öltözőben mindenki a milliós bizniszekről beszél, én meg lapítok – mégsem 
jöhetek elő egy veretes szonettel! Aztán sokat járok moziba. Sokkal gyakrabban nézek 
hollywoodi akciófilmet meg romantikus vígjátékot, mint művészfilmeket. Jobban pihen-
tetnek. És a multiplex mozikat bírom, ahol elfér az ember lába, és van pattogatott kukorica 
meg kóla. Egyre kevésbé szívesen ülök be olyan helyre, ahol nincs ilyesmi. És, bizony, 
külföldi tévésorozatokat is nézek.

–  Mennyire zavar az idő múlása? Sokat foglalkozol vele a verseidben.

–   Ezt nem szokták észrevenni, de valóban foglalkoztat az elmúlás. Egy barátommal már 
a gimnáziumban sokat sopánkodtunk azon, hogy múlik a fiatalságunk. Néha hülyének 
néznek, de tényleg azt érzem, hogy gyorsan megy el az élet.

–  A város is fontos számodra.

–   Valóban, városi költőnek gondolom magam, de ez egyszerűen azért van, mert mindig is 
itt laktam. Sajnos, fogalmam sincs, mi a különbség a pacsirta és a fülemüle éneke között. 
Viszont a villamos csilingelése! Az igen! Azt mindig hallom. Van olyan versem is, amelyik 
a Burger Kingben játszódik, ahol kiborul az epershake – tulajdonképpen a szerelem szim-
bóluma. 

 (Forrás: Nők Lapja Cafe; http://www.nlcafe.hu/cikk.php?id=54&cid=14386)

a „múzsa és a csókja”

–  Múzsád?

–  Köszönöm kérdésed, momentán nincsen.

–  Úgy hallottam, egy csodálatosan szép marketinges hölgy kegyeit élvezed.

–  Ő már nincs meg. Viszonylag friss a szakítás... Majd csak lesz másik.

–  Van egy típus, akire buksz, vagy össze vagy zavarodva e téren?

–   Nagyon nincs zsánerem. Szerelmes típus vagyok, és, sajnos, nagyon kevés olyan lánnyal 
találkozom, aki ne tetszene.

–   Nem vagyunk mi rokonok? Egyébként, a költészetben mi segít jobban: a szerelmi hevület 
vagy a fájó vég?

–   A magyartanárom azt mondta, lehetőleg legyek mindig reménytelenül szerelmes, mert 
csak úgy lehet jó verseket írni. De nálam ez nem működik. Ha minden rendben, és azt 
érzem, hogy én vagyok a „világ ura”, akkor jönnek a versek is. Ma már ez változóban van, 
de lehet, azért, mert öregszem.
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–  A kapcsolat mely szakaszában szoktál verset írni egy nőhöz?

–   Az elején mindig. A költészet az udvarlás nagyon jó eszköze; szokták is szeretni a lányok, 
mindenkinek tudom ajánlani. Csak nem szabad túl bonyolult dolgot írni. Egyszer írtam 
egy verset, amikor az imádatom tárgyát a magyar labdarúgó-válogatott mérkőzéseihez 
hasonlítottam, magamat meg egy olyan szurkolóhoz, aki beáll a B-középbe tombolni, pe-
dig tudja, hogy kikap a csapat – a lány egyáltalán nem értette, hogy mi van. Olyan is 
előfordult, hogy – mivel lassan írok – mire befejeztem a verset, vége is lett a kapcsolatnak. 
De ez nem is mindig baj, mert amikor mélyebbre ások, és egy lányról kiderül a versben, 
hogy csiklandós a lába szára, vagy reggel kiugrik az ágyból, és szalad pisilni – azt már nem 
szeretik. Ezért akkor jó szerelmes verset írni, amikor már nincs, akit bántana. […]

(Bus István Nők Lapja Magazin 2004.07.14)
(Forrás: Nők Lapja Cafe; http://www.nlcafe.hu/cikk.php?id=54&cid=14387)

1. miért tarthatjuk érdekesnek a szöveg címét?
  Pl.: Az olvasó biztos információkat szeret kapni, a nyilatkozó éppen az ellenkezőjét ígéri. A „tuti” 

szó a társalgási nyelv divatszava, közhelyszerű.

2.  mely szövegtípusok jellemzőit ismeritek fel a szövegben? 
megállapításotokat indokoljátok, és fogalmazzátok meg azt is, hogy 
miben tér el a közlés a megnevezett szövegtípus sajátosságaitól!

A SZÖVEGTÍPUS MEGNE-
VEZÉSE

A FELISMERT JELLEMZŐK 
(A KOMMUNIKÁCIÓS 

SZÍNTÉR, FUNKCIÓ, FOR-
MA SZERINT)

ELTÉRŐ SAJÁTOSSÁG 

Sajtószöveg: interjú Az újságíró felkészült az interjú-
alany életéből és munkásságából.
Dialógusra épül
Tervezett szöveg

Az interjú dialogikus szövegébe 
néhány monologikus rész kap-
csolódik közlés és közbeszólás 
formájában.

Szócikkszerű szakasz Meghatározza a „költő”, fogal-
mat; 
a szó után kettőspont szerepel

A szócikkben meg kell határozni 
a szófajt, a szó különböző je-
lentéseit, példákat kell közölni. 
Mindez elmarad,  szubjektív a 
meghatározás.
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3.  milyen információkat közöl a szöveg a költő magánéletéről, 
szokásairól, illetve költői, írói tevékenységéről? vázlatformában 
válaszoljatok!

MAGÁNÉLETRŐL, SZOKÁSOKRÓL KÖLTŐI, ÍRÓI MUNKÁSSÁGÁVAL FÜGG 
ÖSSZE

Pl.:
– Szeret gyorséttermekben enni
– Nincsenek gyerekkorú ismerősei
– Információk az iskoláról, a családról 
– „Szabadidős” tevékenységei, szokásai
– A nőkhöz való viszonya

Pl.:
– Megjelent köteteinek bemutatása
– Író-olvasó találkozó
–  A gyerekeknek írt könyvek hatása alkotói mun-

kájára
– Az iskola szerepe a költővé válásban
– Filozofikus gondolatok
– Az alkotás folyamatának sajátosságai
– Műfordítói tevékenysége
– A szerelemi téma

4. milyen felfogások jelennek meg a szövegben a költői létformáról?
 Pl.:
 – Romantikus közfelfogás a szócikkszerű közlésben.
 – Milyennek képzelik a gyerekek a költőt („csodálkoznak, hogy élő ember és fiatal”).
 – Szülői felfogás; nem biztosít megélhetést.
 – Ironikus értelmezés, „nem lesz belőlem rendes ember”.

5.  hogyan éli meg a „költői mivoltát” varró dániel? néhány példával 
világítsatok rá! idézettel is válaszolhattok.

 Pl.:
 –  Anyja bízott benne, hogy valami jól kereső, polgári foglalkozást választ, „de már beletörődött, hogy 

nem lesz belőlem rendes ember”
 –  „A mai napig csodálkozom […], hogy ezzel a címzéssel kapok levelet: »Varró Dániel, költő-műfor-

dító«”

6.  Hogyan értelmezhetjük a magyartanár szavait, miszerint csak a 
reménytelen szerelemből születhetnek jó versek? válaszotokat 5-6 
példával indokoljátok!

 Például:
  A tanár „ironikus, humoros” tanácsa elsősorban arra utal, hogy a költők reménytelen szerelméből 

sok jó vers született.
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 Pl.
 Balassi: Hogy Júliára talála, így köszöne néki…
 Csokonai: A Reményhez; A tihanyi Ekhóhoz; A Magánossághoz
 Vörösmarty: Búcsú
 Vajda: Húsz év múlva; Harminc év után
 Juhász Gyula: Milyen volt szőkesége
  
 Természetesen sok jó vers született a boldog szerelemből is.

7.  olvassátok fel a randi című verset, majd válaszoljatok a 
kérdésekre!

randi

Kimondok minden mondhatót
(a fecsegésben annyi báj van),
de bár csak arra volna mód,
hogy mibenlétem konstatáljam.

Meg a te mibenlétedet.
A csíkos kabátot, a kesztyűt,
a szipli-szeplős részeket
a soha-már-be-nem-rekesztjük

röhincsélések tetején
(hogy nem potyog nyakadra egy sem?)
vagy azt, hogy ez a te meg én
végsősoron mit is jelentsen.

Hogy a sok pusziból mi lett.
Hogy van-e közös mibenlétünk.
Hogy véletlenül vagy direkt
van az, hogy egy ütemre lépünk.

Hogy akkor ez most szerelem
(tudod, a soha-el-nem-válunk
én-csak-veled-te-csak-velem)
vagy egyszerűen csak úgy járunk?

a) Milyen kapcsolatra utal a cím?
 Pl: szerelmi találkozás

b) Mi a jellemzője a versszakok felépítésének, a 2. és a 3. versszak miben különbözik a többitől?
  Pl.: 4 soros versszakokból építkezik; a 2. és 3. csak a külső tagolásban különül el, a két szakaszt az 

áthajlás (enjabement) összeköti.
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c)  A versben több zárójeles mondat szerepel. Mi a szerepük, hatásuk?
  Pl.: Értelmező szerep, kiszólás az olvasóhoz; a szerelmi kapcsolat konvencionális megfogalmazása

d)  A lírai költeményben az „én” – a „te” – a „mi” névmásokhoz milyen jelentések kapcsolódnak?
 – az „én”-hez: például: a beszéd öröme; őszinte vagyok; nem tudom meghatározni önmagamat
 – a „te”-hez: például: külső megjelenésed, különbözőségünk 
 – a „mi”-hez: például: van-e közös bennünk; az összetartozás mélysége

e) Mi jellemzi a költemény képi világát, és mi az akusztikai hatását?
  Képi világ: például: a lány megjelenítése, metonímia jellegű szóképek
  Akusztikai hatás: péládul: az ikerszavak játékossága (szipli-szeplős); hangutánzó, hangulatfestő 

szavak (röhincselések, potyog)

f) Mi jellemzi a vers rímeit?
 Keresztrímek, asszonánc, kivétel „szerelem-velem” rímpár

ii.  olvaSSátok el a kicsinyke testAmentum c. ver-
set, majd válaszoljatok a kérdésekre!

kicsinyke testamentum

i.
Most, kilencszázkilencvenhatban,
Én, Varró Dániel diák,
Lógást, lapítást abbahagytam,
Bevégezvén az iskolát,
Számomra megszűnt egy világ
– Fordulhat-e sorsom naposra? –,
Hűlt helyemen legyen virág
E csöppnyi testamentumocska.

ii.
Egy tanteremben üldögélek,
Befúj a szél az ablakon,
Belül már szárnyat bont a lélek,
Kakukk egy őszi hajnalon,
Hittem, hogy lesz oly alkalom,
Mikor szivemre gyűlne minden:
Azt gondoltam, hogy itt lakom,
S lám, mégis el kell mennem innen.

iii.
Pedig szerettem ide járni.
Mikor még szinte csillagos
Az égbolt, elindulni, várni,
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Hogy jönne már a villamos;
Az ember persze hajlamos
Mérgelődni, míg van, a kincsen.
Jaj, minden olyan kajla most!
Silány rímként nyekeg a nincsen.

iv.
Szerettem szabad lenni, léha,
Lábat lógázni könnyü kedvvel,
Óra helyett sakkozni néha
(Hiába no, gyarló az ember),
Szerettem kicsit késni reggel,
Ha nem matek volt (mert a Harsi, 
Ha késnek, bősz akár a tenger,
Épphogy csak azt nem mondja: mars ki!)

v.
Szerettem a tanári önkényt,
Mert nem volt öngúny nélküli,
A menzát is csütörtökönként,
Meg pénteken, ha volt süti,
Bendőmet már a hold süti,
S a szél babrál az ingemen,
Szivem sok lim-lom mért üli?
Szétosztom íme mindenem.

vi.
Item, a mosolygós Maca,
Ki segít mindig boldogan,
S ki tán a boldogság maga
(Hisz ránézésre épp olyan),
Belül meg annyi lelke van,
Hogy jut minden diákra kettő,
Megkapja búsuló szavam:
„Bárcsak ne volnék elmenendő!”

vii.
Item, derék patrónusomra
Testálom hitvány lelkemet,
Nem lesz szegénynek annyi gondja,
Ha holmi lelkiismeret
(Mint gyilkoló merényletek
Kapcsán a gaz gonosztevőt,
Az ármányos Rettegnyiket)
Többé már nem furdalja őt.

viii.
Item, a jó Gaszner Tiborra,
Ki volt türelmes mesterem,
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S kihez oly illő büszke orra
(E földön párja nem terem)
– Szeretett volna szemtelen –
Nek látni olykor, jó fiát –,
Ezennel ráfrecsegtetem
Tollamból az iróniát.

iX.
Item, hogy ne gyötörjék kínok,
Két világbajnoki címemet
Simon Tamás, az argentínok
Lelkes vezére kapja meg;
Szeméből, tudom, könny pereg,
Midőn e dicsbe belekóstolt.
Ügyeljen rá, ha nem leszek,
Ne szenvedjen hiányt a gombsport.

X.
Item, a nyájas Biró Gábor,
Cukrásztanoncok oktatója,
Ki sosem enged szigorából,
Amíg véget nem ér az óra,
Szert tesz kiszolgált vonalzómra
– Szép, hosszú szárú vonalzó ez –,
A számok mind lekoptak róla,
De körmöst osztogatni jó lesz.

Xi.
S ha már ily bőkezű vagyok,
Minek tartanám meg a csücskét
Annak, mit elszórtam? Hagyok
a Press-re is hát valamicskét
– Tudom, hogy elkel a segítség,
Ki szerkesztő, firkálni restell –:
Híres szorgalmamat vegyítsék
A vasmarokkal, mely a Mester.

Xii.
De jaj, batyumból fogy az olcsó
Portéka, és sokat beszélek,
Kicsinyke hagyatékról volt szó,
S lám, egyre duzzad, nő az ének,
Bűn volna már az, szörnyü vétek,
Ha még hosszabbra nyúlana;
Ki nem tud semmit még övének,
Azokhoz szól e ballada.
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Az elköszöngetés balladája

Belőletek hogy mit se látok
Többé, okosok, ostobák,
Portásbácsik, magyartanárok
S ti sok sínylődő kisdiák
(Nektek se légyen mostohább
A sorsotok, mint volt nekem),
Szivembe kardok kínja vág,
S hiány ül majd a lelkemen
Rosszakaróim, jóbarátok
Temérdek angyal és svihák,
Szép, szőke, barna, csúnya lányok,
Sakkpartnerek, konyhásmamák,
Tavaszi leves, tészta, mák,
Rongy testem innen elmegyen,
Közös sorunknak vége hát!
Hiány ül majd a lelkemen.
Töri-, matek-, rajz-, nyelvtanárok,
Kerámiák, köcsögdudák,
Könyvtárosok és csillagászok,
Vegyétek szívem búcsúját!
Nem vágok hozzá bús pofát,
Ha könnyem csorran, elkenem,
De mit tagadjam, sok pupák,
Hiány ül majd a lelkemen.

Ajánlás

Hát nem is folytatom tovább,
Bozontos orrú hercegem:
Ha nem lakom már iskolád,
Hiány ül majd a lelkemen.

a)  Értelmezzétek a címet!
  például Villon Nagy Testamentumára, illetve Kis Testamentumára reflektálva nevezi a saját művét 

„kicsinykének”.

b)  A villoni balladának mely jellemzőit követi a költő?
 Pl.:
 – szerkezeti felépítésben: felsorolás, ajánlás, a villoni versformát, az oktávát alkalmazza
 – hangnemváltások, szóválasztásban pl.: „item”, „testálom”

c)   A testamentum jellegzetes középkori jogi szövegtípus. A versben milyen utalásokat találsz erre?
 Pl.: a végrendelkező és örökösök, az öröklés tárgyának megnevezése
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d)   Milyen szerkezeti egységekből épül fel a Kicsinyke testamentum, hogyan változik a jelentés, 
a hangnem? A táblázat kitöltésével válaszoljatok!

SZERKEZETI 
EGYSÉG A VERSBESZÉDHELYZET

NYELVI-, STÍLUSJELLEMZŐK, 
HANGNEM, JELLEGZETES BE-

SZÉDMÓD

I–II. Az idő, a hely, a végrendelkező 
megjelölése

1. sz. 1. sz.
diáknyelvi szavak
melankolikus hangulat

III–V. Emlékezés, a múlt idézése Ellágyul, „szerelem” érzelem primér 
élmények

VI–XII. VI–XI. Az örökösök megnevezése 

XII. az elfogyott örökség feletti búsongás

„item” kezdések
A versszakokat lezáró sor változatossága
–  a zárójeles mondatok értelmező sze-

repe, az örökös személyiségére utaló 
szóképe, jelzős szerkezetek,

–  a köznyelvi és az irodalmi beszédmód 
ötvözése

Az elköszöngetés 
balladája

Az iskolai élet minden szereplőjétől 
búcsúzik

Játékos szóhasználat: gyakorítóképző

Ajánlás A villoni „herceg” megszólítást alkal-
mazza

A herceg meglepő jelzője „bozontos 
orrú”

8.  a „változatok egy gyerekdalra”, a „Boci ciklus” egy-egy klasszikus, 
illetve mai költő paródiája. 

Olvassátok el a változatokat, majd fejtsétek meg, hogy kit idéz a költemény! Megállapításo-
tokat 3-4 érvvel indokoljátok! (Például: a megidézett költő jellegzetes szóhasználata, stílusjel-
lemzője, strófaszerkesztésre, verselésre utaló jegyek; a parodizált költő felismert versei.) 

A GYEREKDAL

Boci, boci, tarka,
se füle, se farka,
oda megyünk lakni,
ahol tejet kapni.

KLASSZIKUSOK

....................................................................... változat

Búm, kínom, énekem nyílnak mind végtelen
 árvaságban,
Mint gyermek tehénnek bánatja temérdek
 tarkaságban.

Olyan lehetetlen élnem szeretetlen
 nálad nélkül,
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Minthogy az borjúcska legyeket elhajtsa
 farka nélkül.

Cupido vad lángja, szerelem fullánkja
 kínoz régen,
Friss rügyként feslenem, kegyelmes Istenem,
 minek nékem?

Immár csak vergődöm, idegen erdőkön
 bujdosnom kell,
Engedj már öltöznöm, más földre költöznöm,
 hol foly sok tej.

A költő neve: Balassi Bálint
A felismert sajátosságok: például: a versszakok első kezdőbetűiből összeolvasható a boci szó (akroszti-
kon), fohász, könyörgés (Adj már csendességet…), Cupido megidézése, birtokos személyjel, 16 szótag-
számú, ütemhangsúlyos verselés, a záróstrófa összegző jellegű.

....................................................................... változat

Bőgicsélő tarka lényke,
Szívemet lakó tehénke,
 Ah, mért lettél ily nehéz?
Faldogáló kicsi szádtól,
Harmatgyöngyös orrocskádtól
 Vidor kedvem mért enyész?

Odahagytam borozásim,
Feledém víg torozásim,
 Míg te éltetőm valál,
Pegazomról leugortan
Csak terajtad bocigoltam,
 Nem csaldosott a halál.

Ám miolta nyögdegélnek
Érzeményim, már az élet
 Lillám nélkül mi nekem?
Bibe nélkül mi a porzó
Szomorú kis bocitorzó,
 Fülevesztett szerelem?

A költő neve: Csokonai Vitéz Mihály 
A felismert sajátosságok: például: jellegzetes szóképek, szavak, anakreoni dalok,  népiesség, ellentétek, 
vers, dallam (például: borozásim, éltetőm valál, Lilla, érzeményim, Pegazom; A Reményhez, Az eskü-
vés, Még egyszer Lillához)
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....................................................................... változat

Hol kószáltanak el hajdani borjaink?
Zengő hangjuk a múlt berkein elhagyák,
Nem szól nélkülük itt víg Philoméla sem,
 Csak bús őszibogár zönög.

Eltűnt szép fülük, és könnyü Zephyr lehén
Lágyan lengedező díszük is elveszett,
Így dőltek le Bizánc tornyai egykoron,
 Így múland el a gloria!

Oh, így korcsosul el régi, nemes fajunk,
Tündér myrtusi mind sorra lehullanak,
Oh, a farkahagyott, foltosodó idő
 Minden díszt lelegel hamar.

Nem tér meg Ganyméd, s Bacchusi hűs nedű
Szomjú szánkba talán már sosem ömledez,
Csak nyúlós tejeket tölt poharunkba majd
 Éltünk égi pohárnoka.

A költő neve: Berzsenyi Dániel
A felismert sajátosságok: például: nagy erkölcsi kérdések, klasszicista elemek, az antik világ képei, 
a strófaszerkezet antik időmértékes verselés, elégiko-óda (a régi erkölcsök megidézését állítja szembe a 
hitvány jelennel, Philoméla, Zephyr, myrtusi, Ganyméd, Bacchusi; A magyarkhoz I., A magyarokhoz 
II., Közelítő tél)

 

....................................................................... változat

Pettyes bikaborjú, két fajta szülötte
Legel a pataknál, szél zúg körülötte,
Hej, biz’ fület imhol elhullata farkat,
Öntözi a mezőt piros szinü harmat.

Elbődül a jószág, vérben szeme fordul,
Csóválna: hiába, nem kél köd a porbul;
Tudna csak beszélni – rogyván szive, lába, –
Ilyesféle szókat forgatna magába’:

„Ó! mennybeli Isten, mi végre születtem,
Mit ér a pataknál legelni fületlen,
Bőgvén haza sorsát mit ér ma ha dallom,
Ha ő sose’ hallja, – ha én sose’ hallom?”

Így jutna borongván mélyebbre a gondban,
Arrébb cica árnya iramlik azonban,
„Ez volt! hiszen ez volt: bosszú tava nyelj el!...”
– Bajsza feketéjén megcsillan a tejfel.
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A költő neve: Arany János
A felismert sajátosságok: például: a falu, a vidék képei, jellegzetes szókapcsolatok, alakzatok ütem-
hangsúlyos verselés (elbődül a jószág, nem kél köd a porbul, cica árnya iramlik, bajsza, bosszú; Családi 
kör, Toldi, Letészem a lantot, Szondi két apródja, 

 

....................................................................... változat

Álltam a Pusztán, álltam állván,
Kérődzve, bőgve, búsan, árván,
Mikor, hahó,
Rámtörtek csülkös kis zeuszok.

„Hej, szájas kis töpörtyü-borjak,
Mi kéne, hé, rátok tiporjak?
Ahol a Tej,
Oda szaladnánk lakni mi is?

Rátok dől e rozoga pajta,
S én ősi, szent, keleti fajta,
Én féljek, én?
Tudjátok ti, hogy én ki vagyok?

Nem holmi senkik tarka fattya,
A Mammon volt anyám ükatyja,
Hej, piszkosok,
Nekem aranyból van a fülem.”

És kacagtam, rengett a Puszta,
Fülét, farkát gyáván behuzta,
S futott, hahó,
Futott a csülkös boci-sereg.

A költő neve: Ady Endre
A felismert sajátosságok: például: jellegzetes metaforák, szimbólumok, szóösszetételek, jelzős szer-
kezetek, alakzatok például: töpörtyű-borjak, csülkös boci-sereg, hahó, hé, tiporjak, búsan, ősi szent ke-
leti fajta, Mammon; ismétlések, kérdések; A magyar Ugaron, A Hortobágy poétája, Harc a nagyúrral, 
Mammon-szerzetes zsoltára, Találkozás Gina költőjével

 

....................................................................... változat

Ti csak nevettek rajtam, kis bolondon.

Röhögve durván és kuncogva halkan,
gonosz mosollyal gúnyolódva rajtam,
hogy zümmögő neszekre semmi gondom,
mert nincs fülem se farkam,
s úgy állok itt e harmateste dombon,
mint régi hősök vérező porondon.
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De gőgöm rég a semmiségbe varrtam,
s arany-szelíden, mint egy árva pálca,
dac nélkül én a képetekbe mondom,
hogy messze Párizs, s jaj, oly messze London,
s hogy minden játszi tarkaság csak álca.

Bármerre tartunk, úgyis ugyanarra.
Oda hol kancsal éltem elfelejtem,
s búját mindenki elbocsájtja helyben,
hol ép farokkal bőg a méla marha,
s csak fürdőzünk az édes, égi tejben.

A költő neve: Kosztolányi Dezső
A felismert sajátosságok: például: kiemelt verssorral indítja a verset, jellegzetes szóképek, szókap-
csolatok, asszociációk, alliteráció (harmateste domb, régi hősök, semmiségbe, játszi tarkaság; A szegény 
kisgyermek panaszai, A bús férfi panaszai, Hajnali részegség, Boldog, szomorú dal, Őszi reggeli)



8. mannHarDt anDráS: video- 
játékok vonzásábAn;  

roalD DaHl: tAnács A tele- 
víziózássAl kApcsolAtbAn

a szerzői álláspontok azonosítása, a 

szövegekben kifejtett véleménYek, érvek 

értelmezéSe éS reflektáláSa

KÉSZÍTETTE: FORGÁCS ANNA
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moDulleíráS

A modul céljA Irodalmi és tudományos-ismeretterjesztő szövegek értelmezé-
se: különböző szövegértelmezési eljárások alkalmazása a műfaj-
nak és az adott szempontnak megfelelően, érvek felismerése. Az 
íráskép és szövegjelentés kapcsolatának feltárása. Grammatikai 
ismeretek alkalmazása a szövegértelmezésben. A narratív kom-
petencia fejlesztése

Időkeret 90 perc (2 tanórára, egy foglalkozásra való feladatsor)

Ajánlott korosztály 17–18 évesek (11–12. évfolyam)

Ajánlott megelőző  
és követő tAnAnyAg 

(előzetes és követő kész-
ségfejlesztő tevékenység 

vAgy Ismeret)

Megelőző tananyag 
Irodalmi önképző 11–12. évfolyam, 4–5. és 7. modul 

Követő tananyag
Irodalmi önképző 11–12. évfolyam 9. modul

modulkApcsolódásI 
pontok

Tágabb környezetben
Tantervi kapcsolódások:
Magyar nyelv és irodalom 5–12. évfolyam: poétikai és esztétikai 
ismeretek, magyar nyelv,
10. évfolyam: érvelő szövegek, érvtípusok,
11. évfolyam: a szövegformálás mint stíluseszköz; a szöveg képe
Kereszttantervi kapcsolódások:
Tanulás: irodalmi és nem irodalmi szövegek önálló feldolgozá-
sa, megértése, felhasználása. Előzetes tudás mozgósítása
Információs és kommunikációs kultúra: megfigyelési, kódolási, 
értelmezési és érvelési képesség fejlesztése

Szűkebb környezetben
–  a szövegértés-szövegalkotás fejlesztése az olvasóvá nevelés ér-

dekében;
–  kapcsolatteremtés a 10. és a 11. évfolyam magyar nyelvi anya-

gával: szövegtan, stilisztika

A képességfejlesztés  
fókuszAI

Kiemelt fejlesztési feladatok:
Alapvető kultúrtechnikák birtoklása: a tanulók előismereteinek, 
tudásának célirányos felhasználása ismeretlen irodalmi és nem iro-
dalmi szövegek különböző szempontú értelmezésében. Különböző 
szövegtípusok értelmezésével és összehasonlításával a gondolatme-
net, a kifejezésmód, a műfaj, a szerkezet, a grammatikai szervező-
dés, a stílus jelentéshordozó szerepének feltárása; érvek, érvtípusok 
felismerése. A narratív kompetencia fejlesztése
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módszertani ajánlás 

A modul anyaga két szöveg köré szerveződik: egy tudományos-ismeretterjesztő és egy szép-
irodalmi szöveg köré. A két szöveg érintkezési pontja az, hogy veszélyekre hívja fel a figyel-
met: a videojátékok és a tévézés veszélyeire, a szövegtípusnak megfelelő, különböző nyelvi 
formában. A téma elővezetéséhez, a motiváláshoz a diákok egyéni véleményének, tapasz-
talatainak a meghallgatásával felidéztethetjük az érvelésről, az érvtípusokról tanultakat is. 
Az elméleti ismeretek megvilágítása segítheti a feladatok eredményes megoldását. A „Tanács 
a televíziózással kapcsolatban” című Roald Dahl-vers (Varró Dániel fordítása, így akár a 7. 
modul folytatásaként is értelmezhető) feldolgozása a humor, az irónia stíluseszközeiről ta-
nultakhoz, a 4–5. modul feladataihoz is szorosan kapcsolódhat. Lehetőség nyílik annak a 
felfedeztetésére, hogy egy könnyen olvasható, értelmezhető szöveg is rejthet megbeszélésre 
érdemes gondolatokat A végletesen elutasító vélemény ugyanis a gyerekek szellemi-lelki fej-
lődését félti, és a jellemző szülői életmódra is utal. Adjunk alkalmat arra is, hogy a tanulók 
megfogalmazhassák egyéni véleményüket, illetve vitatkozhassanak a mások véleményével. 
Így a vitakultúra fejlesztését segítheti a foglalkozás.

A probléma értelmezéséhez az íróról szóló ismeretek segítséget jelenthetnek, ezért célszerű 
az interneten szereplő információkat megkerestetni a tanulókkal. 

értékeléS 

A részképességek fejlesztésének különböző fázisaiban
– szöveges szóbeli értékelés a tanítás minden megragadható pedagógiai elemében (forma-

tív és szummatív; helyeslő-helytelenítő; összehasonlítva különböző eredményeket);
– önértékelés és egymás értékelése az önálló munka eredményének vizsgálatával (lásd 

munkalap!);
– a hibátlan munka értékelése rangsorolással;
– a csoportmunka értékelésekor (formatív) csoportmunka- rangsor kialakítása;
– kooperatív munkaforma esetében egymás értékelése.
A motiváló értékelés legyen minden esetben a cél.

támogatórenDSzer 

A kooperatív tanulási módszerek és a csoportmunkával kapcsolatos kiadványok ajánlottak a tanári 
felkészüléshez. Ezek bibliográfiája a kereszttanterv és koncepció mellékletében található. 

Mannhardt András: Videojátékok vonzásában. Élet és Tudomány 2000/51–52.
Ajánlott internetes honlapok: www.pici.web.elte.hu/kalauz
Napsziget – Kortárs írások (www.muveszetek.hu/napsziget/kor-024.htm)
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moDulvázlat

lépések,  
tevékenységek

(a mellékletekben részle-
tesen kifejtve)

kIemelt  
készségek,  
képességek

célcsoport /
A dIfferencIá-

lás lehetőségeI

tAnulásszervezés
eszközök 

(mellékletben)munkA- 
formák

módszerek

1.  A műcím és a szöveg összefüggése; a szövegkép és íráskép jelentéshordozó szerepe, érvek 
felfedezése, szövegértelmezés

1. Irányított beszél-
getés
A televíziózás, a 
videós és a számí-
tógépes játékok 
szerepe a tanulók 
életében
– Tanulói vélemé-
nyek meghallgatá-
sa; az érvek rend-
szerezése
– Álláspontok meg-
vitatása

Az érvelő 
szövegekről 
tanultak al-
kalmazása
A tanulók 
vitakultúrájá-
nak a fejlesz-
tése

Frontális Beszélgetés Tábla

2. A „Videojátékok 
vonzásában”
a) Szövegértelmezés 
megadott szempon-
tok alapján
b) A feladatok meg-
oldásának bemu-
tatása

Lényegki-
emelő képes-
ség, érvek 
felismerése
Az íráskép je-
lentéshordozó 
szerepének 
felismerése

Idő szerint Páros vagy 
csoport-
munka

Írásbeli és 
szóbeli

Szöveg
Munkalap 
I/1–2.
feladat

3. Roald Dahl: Tanács 
a televíziózással 
kapcsolatban
A szövegkép, a 
kifejezésmód sajá-
tosságainak, jelen-
téshordozó szere-
pének elemzése

A cím és 
szöveg össze-
függésének 
értelmezése
A gondolat-
menet, a ki-
fejezésmód, a 
grammatikai 
szerveződés, 
a stílus jelen-
téshordozó 
szerepének 
elemzése
A szöveg 
konnotatív 
jelentésének 
feltárása

Idő szerint Páros 
munka

Írásbeli és 
szóbeli

Szöveg
Munkalap 
II/ 1–10. fel-
adat

4. Ismeretek, infor-
mációk szerzése 
Roald Dahlról

Informá-
ciógyűjtés 
internetről, 
lexikonból

Érdeklődés sze-
rint

Egyéni 
vagy páros 
munka

Szóban és 
írásban

Munkalap 
II/11. feladat,
Internet,
Lexikon
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lépések,  
tevékenységek

(a mellékletekben részle-
tesen kifejtve)

kIemelt  
készségek,  
képességek

célcsoport /
A dIfferencIá-

lás lehetőségeI

tAnulásszervezés
eszközök 

(mellékletben)munkA- 
formák

módszerek

2. Szövegalkotás

1. „Mi és a modern 
technika” címmel 
szöveg vagy kari-
katúra készítése

Szövegalkotó 
képesség fej-
lesztése
Fantázia, asz-
szociációs bázis 
fejlesztése

Érdeklődés 
szerint

Egyéni 
vagy páros 
munka

Írásbeli Munkalap 
12. feladat

3. Értékelés

1. A tanulók írásbeli 
munkájából a leg-
jobbak kiválasztása

Értékelő, 
elemző, érve-
lő képesség 
fejlesztése

Frontális Szóbeli Tanulói 
munkák
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a felDolgozáS menete

1. A műcím és A szöveg összefüggése, szövegkép és íráskép jelentéshordozó szerepe; 
érvek felIsmerése, szövegértelmezés

Tanári tevékenységek Tanulói tevékenységek

Feladat
Szóbeli szövegalkotás irányítása, a téma előkészíté-
se, motiválás;a tanulók véleményének meghallga-
tása, összegyűjtése megadott szempontok szerint;
érvek gyűjtése.
Szempontok
a)  Az audiovizuális eszközök, új információhordo-

zók előnyei, használatuk jellemzői
b) Veszélyek, érvek megfogalmazása
c)  Az érvek-ellenérvek érvtípusonkénti csoportosí-

tása

a)  A tanulók páros munkával gyűjtsenek ér-
veket: az AV-eszközök, a számítógépes já-
tékok mellett és ellen, fogalmazzák vélemé-
nyüket a hatásukról!

b)  Csoportosítsák az érveket-ellenérveket, ír-
ják fel a táblára:

– ok-okozati összefüggésből származó érv
– összehasonlításon alapuló érv
– ellentéten alapuló érv
– az általános-egyes elvén alapuló érv
– valószínűségen alapuló érv
– bizonyítékokból származó érv

Feladat
A „Videojátékok vonzásában” c. szöveghez kap-
csolódó feladatok megoldása , az A – B – C csoport 
megszervezése.
A feladatok többségét csoportban vagy páros 
munkával oldják meg a tanulók. A megoldáshoz 
azonban a teljes szöveget el kell olvasniuk, függet-
lenül attól, hogy melyik csoportban dolgoznak.

Munkalap I/1–2. feladatok megoldása

A feladatmegoldások bemutatása
Az egyes csoportokból egy-egy tanuló ismer-
teti a megoldást.
Javasoljuk, hogy a diákok maguk válasszák 
meg a szóvivőjüket, de egy-egy feladat megol-
dását más tanulótól is kérdezze meg a tanár.

A tanulók kiválasztják a csoport egyik tagját, 
aki felolvassa a feladatot, majd bemutatja a 
megoldást.

Feladat
a)  Roald Dahl: Tanács a televíziózással kapcsolat-

ban című vers felolvastatása.
Javasoljuk, hogy két tanuló olvassa fel a szöve-
get: egyik a „szerzői”, másik az idézőjeles, ellen-
vetéseket megfogalmazó szövegrészeket.
b) A munkalap feladatainak megoldatása.

Értékelés
A megoldásokat egy-egy tanuló értékelheti; 
kérdéseket tehet fel a társainak. 

Munkalap II/ 1-11. feladat
 A tanulók páros munkával oldják meg a fel-
adatokat.
A táblázatot egy-egy pár a táblára írva is el-
készítheti.

Differenciálási lehetőség:
Az íróról ismeretek szerzése Internet vagy lexikon használata

2. szövegAlkotás

Feladat
Készítsenek egy új, erőszakmentes videojáték 
piacra dobásához reklámszöveget. 

A tanulók megoldják a feladatokat párban vagy 
egyénileg, majd összehasonlítják a szövegeket, 
ill. a karikatúrákat. Munkalap 12. feladat
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munkalaP megolDáSSal

i.  az élet és tUdománY egYik lapját láthatjátok. 
szemléljétek meg figYelmesen, majd válaszolja-
tok a kérDéSekre! 

ő s i  ö s z t ö n ö k  s z a v a

videojátékok vonzásábAn
A karácsony a játékok seregszemléje. Jó alkalom ez 
arra, hogy elgondolkozzunk egy kicsit, vajon mi is 
a videojátékok vonzerejének titka. Miért, hogy ez a 
különleges és talán egy kissé veszélyes találmány a 
legutóbbi másfél évtizedben oly elképesztő sikerrel 
hódít nemcsak a gyermekek, hanem egyre inkább 
a felnőttek körében is?

Desmond Morris, a népszerű „emberfigyelő” 
zoológus, akinek több könyve magyarul is olvas-
ható, Az emberállat című kötetében kifejti, hogy 
fajunk már a fejlődés korai szakaszától kezdve 
szenvedélyesen vadászik. A túlélésért folytatott 
harcban azok az őseink voltak a legsikeresebbek, 
akikben megvoltak az igazi vadász erényei: az 
összpontosítás képessége, a kitartás, a merészség, 
a vad üldözésének vágya. Mivel mi mindannyian 
az ő leszármazottai vagyunk, nekünk is a „vérünk-
ben van” a vadászszenvedély. Csakhogy mai élet-
körülményeink között már nem kell vadászatra 
indulnunk, hogy élelemhez jussunk. „Mára igen 
szelíd vadászok lettünk – állapítja meg Morris –, de 
akkor hová lett az az elszánt vadászkésztetés, amelynek 
hatására annak idején űzőbe vettük a vadat? Hogyan 
felel meg a mai kor embere az ősöktől örökölt ösztönök 
szavának?” Természetesen „pótcselekvésekkel”. 
Vadászatpótló tevékenység lehet a munkasikerek 
hajszolása, a sporttrófeákért folytatott küzdelem, 
idegen országokban a műemlékek becserkészése, és 
– bár Desmond Morris ezt külön nem említi, nyu-
godtan hozzátehetjük – a számítógépes videojátékok-
ban elérhető pontzsákmány megszerzése is.

A csapda

Az első videojáték két pingpong-
ütő között pattogó labda volt 
egy oszcilloszkóp képernyőjén, 
de a technika fejlődésével csak-
hamar megjelentek az eleinte 
csupán jelképes ellenségnek 
– kísérteteknek, szörnyeknek 
– a megsemmisítését célzó, majd 
pedig az egyre élethűbb emberi 
alakok elleni harcot ábrázoló 
játékok is. A videojátékok nem-
csak a bennünk szunnyadó 
vadászt, hanem a harcost is fel-
ébresztik. Egyik fő vonzerejük 
az, hogy pontosan olyan próba-
tételek elé állítanak bennünket, 
amilyeneknek meg szeretnénk 
felelni. Persze nem tudatosan 

fejlesztették úgy őket, hogy válaszoljanak az „ősöktől örökölt ösztönök” 
szavára, ám a közönség egyszerűen az ilyen játékokat szereti, ezekből 
lesz kasszasiker.

Ha azt akarjuk, hogy egy patkány állandóan nyomogasson egy 
pedált, ezt nem úgy érhetjük el, hogy minden pedálnyomást éle-
lemdarabkával jutalmazunk. Sokkal hatásosabb az, ha az állat csak 
időnként kapja meg a jutalmat. Ez az egyszerű tény a magyarázata 
– más tényezőkön kívül – a „félkarú rablókat” megszállottan rángató 
emberek szenvedélyének, és ugyanez dolgozik mindannyiunkban, 
amikor újra meg újra nekivágunk egy-egy számítógépes játéknak, 
legyen az akár a legártatlanabb pasziánszparti. Az előre nem látható 
rendszer szerint kapott jutalom – játékban: a győzelem – csábításának 
nagyon nehéz ellenállni.

A videojátékok azért is vonzóak, mert általuk – akárcsak a horror-
filmek nézésekor – biztonságos, ellenőrzött, ártalmatlan körülmények 
között találkozhatunk mindazzal, amitől félünk. Harcba keveredhe-
tünk, ölhetünk, megölethetünk, sőt autónkkal akár sorra gázolhatunk 
el embereket, mint a hírhedt Carmageddon játékban. S ha tragédia 
történik, akkor sincs semmi baj, hiszen a játék újraindítható.

Ezektől a játékoktól könnyen függőségbe is kerülhetünk; bizonyos 
felmérések szerint a gyerekek és fiatal felnőttek közül jó néhányan 
betegesen sok időt töltenek el számítógépes játékkal. Mint minden 
játékszenvedélyben, itt is elsősorban arról van szó, hogy az ember a já-
ték világába lépve függetlenítheti magát a számára esetleg kellemetlen 
valóságtól, és olyan helyzetbe kerülhet, ahol jól érzi magát, ahol „ő le-
het az úr”. Ezt az „énazonosság-váltást” az egyes szám első személyű 
játékok és a reális képi hatások jócskán megkönnyítik.

Erőszakból – erőszak

Egyelőre még nagyon kevés módszeres lélektani vizsgálatot végeztek 
arra nézve, hogy az erőszakos videojátékok erőszakosabbá teszik-e 
használóikat. Az első kísérletek közé tartozik két egyesült államokbeli 
pszichológus, Craig A. Anderson és Karen E. Dill kutatása. Erről az idén 

jelent meg beszámoló a Journal 
of Personality and Social Psychology 
című folyóiratban.

A kutatók a kísérletbe bevont 
kétszáztíz egyetemista felét arra 
kérték, hogy játsszanak egy ideig a 
teljesen erőszakmentes, Myst nevű 
számítógépes kalandjátékkal, a 
többieket viszont arra szólították 
fel, hogy a Wolfenstein 3D elneve-
zésű, igencsak véres játékban pró-
báljanak szerencsét. Ez utóbbiban 
a feladat az, hogy a mindenféle 
fegyverrel fölszerelkezett játékos 
átküzdje magát egy erődrend-
szeren, közben német katonák 
tömegét gyilkolva le, hogy végül 
megölhesse Adolf Hitlert.
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1. mi jellemzi a szöveg írásképét?
 pl. fejléc, kiemelés, tagolás, két hasáb, vastag betűk, illusztráció

2. Hány címe van a szövegnek?
 fejléc, főcím, alcímek

3.  fogalmazd meg az illusztráció, a cím és az alcímek alapján, miről 
szólhat a cikk!  milyen szöveget várhatunk a címek alapján?

 Fejléc: biológiai jellegű megközelítés
 Főcím: a videojátékot kedvelőkről szól
 Oldalcím: a lelkiállapotra, szenvedélyre épülő játékok
 Bekezdések címe: valami foglyul ejt; egy cselekvésből – azonos cselekvés

4. a címek alapján elolvasnád a szöveget? válaszod indokold!

5. melyik címnek erős a felhívó jellege? miért?
 az első szakasz melletti „keresztbe állított” cím

A játék után egy látszólag furcsa próba következett: a résztvevőknek 
a számítógép képernyőjén egyesével megjelenő szavakat kellett felol-
vasniuk oly gyorsan, ahogyan csak tudták. Kiderült, hogy azok a sze-
mélyek, akik a Wolfensteinnel játszottak, sokkal rövidebb reakcióidővel 
tudták felolvasni az erőszakos tartalmú szavakat (például: a gyilkosság 
szót), mint azok, akik a szelíd játékkal játszottak. Ez annyit jelent, hogy 
az erőszakos játék a tudat felszínére hozza, könnyen elérhetővé teszi 
az agresszív képzeteket, mintegy előkészítve az ember gondolkodását 
arra, hogy erőszakos sémákban kezdjen gondolkodni.

Egy másik alkalommal a diákokat a kétféle játékkal eltöltött tizenöt 
perc múltán egy – nem létező – másik személlyel versenyeztették: ki 
tud adott jelre hamarabb megnyomni egy gombot. (Hasonló eljárás-
ról e rovatban már volt szó.) Ha a kísérlet alanya „győzött” egy for-
dulóban, dudálással büntethette ellenfelét úgy, hogy a hangerőt és a 
jel hosszát maga szabályozhatta. A kutatók azt tapasztalták, hogy akik 
a Wolfensteinnal játszottak, azok a többieknél sokkal hosszabb duda-
szóval büntették ellenfelüket olyankor, amikor a győzelmüket megelő-
ző fordulóban ők voltak a vesztesek.

Az első kutatások alapján tehát úgy látszik, hogy a számítógépes 
videójátékok nem teljesen ártalmatlanok: erőszakosságukkal – leg-
alábbis rövid távon – megfertőzhetik azokat, akik túlságosan beléjük 
feledkeznek. 

Mannhardt András  
ÉLET ÉS TUDOMÁNY, 2000/51–52. 1637
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ii.    olvaSSátok el az ősi ösztönök szava című cikk 
teljes szövegét, majd oldjátok meg csopor-
tonként a felaDatokat!

a) csoport  
A karácsony a játékok seregszemléje. Jó alkalom ez arra, hogy elgondolkozzunk egy kicsit, 
vajon mi is a videojátékok vonzerejének titka. Miért, hogy ez a különleges és talán egy kissé 
veszélyes találmány a legutóbbi másfél évtizedben oly elképesztő sikerrel hódít nemcsak a 
gyermekek, hanem egyre inkább a felnőttek körében is?

Desmond Morris, a népszerű „emberfigyelő” zoológus, akinek több könyve magyarul is 
olvasható, Az emberállat című kötetében kifejti, hogy fajunk már a fejlődés korai szakaszá-
tól kezdve szenvedélyesen vadászik. A túlélésért folytatott harcban azok az őseink voltak a 
legsikeresebbek, akikben megvoltak az igazi vadász erényei: az összpontosítás képessége, a 
kitartás, a merészség, a vad üldözésének vágya. Mivel mi mindannyian az ő leszármazottai 
vagyunk, nekünk is a „vérünkben van” a vadászszenvedély. Csakhogy mai életkörülménye-
ink között már nem kell vadászatra indulnunk, hogy élelemhez jussunk. „Mára igen szelíd 
vadászok lettünk – állapítja meg Morris –, de akkor hová lett az az elszánt vadászkésztetés, amelynek 
hatására annak idején űzőbe vettük a vadat? Hogyan felel meg a mai kor embere az ősöktől örökölt 
ösztönök szavának?” Természetesen „pótcselekvésekkel”. Vadászatpótló tevékenység lehet a mun-
kasikerek hajszolása, a sporttrófeákért folytatott küzdelem, idegen országokban a műemlékek 
becserkészése, és – bár Desmond Morris ezt külön nem említi, nyugodtan hozzátehetjük – a 
számítógépes videojátékokban elérhető pontzsákmány megszerzése is.

1. mit jelentenek a szövegben a következő szavak, szószerkezetek?
 seregszemle: az összes játék megtekinthető
 zoológus: az állattan tudósa emberekkel foglalkozik
 az összpontosítás képessége:  képes meghatározott célra, pontra irányítani tartósan a figyelmét
 vérünkben van: örököltük
 pontzsákmány: a játékban megszerezhető pontok összessége

2.  foglaljátok össze egy-egy mondatban az egyes bekezdések 
tartalmát!

 I. bekezdés: Kérdésfeltevés a videojátékok vonzerejének titkáról
 II. bekezdés:  Desmond Morris megállapításai az ember vadászszenvedélyéről és a vadászatpótló 

tevékenységről

3. mi jellemzi a két bekezdés közötti kapcsolatot?
 Hirtelen váltás; a záró rész a globális kohézió biztosítéka
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4. milyen nyelvi eszközökkel kelti fel a szerző az olvasó érdeklődését?
  Például: a „karácsonyi játékvásárra” utaló tömör mondata megidézi a pozitív hangulatot; a kérdő 

mondat felkelti az érdeklődést, kíváncsiságot; erőteljes jelzőt használ: „elképesztő siker”

5. melyik szó jelez erőteljesebb fordulatot a szövegben?
 csakhogy

6.  milyen szerepet tölt be a népszerű zoológustól idézett 
szövegrészlet?

 szemléltet, és megerősíti az állítást

7.  mely szövegrészletből tudhatjuk meg a választ az első 
bekezdésben megfogalmazott kérdésre?

 a számítógépes videojátékokban elérhető pontzsákmány megszerzése

8.  húzzátok alá azt a kommunikációs funkciót, amelyet 
legjellemzőbbnek tartotok a szöveg esetében!

 tájékoztató
 ábrázoló
 érzelemkifejező
 kapcsolatteremtő
 esztétikai 
 értelmező

9.  fogalmazzátok meg a kapcsolatot a vadászszenvedély és a 
számítógépes videójáték között! 

 Például: erős vágy jelenik meg a cél elérésére, függőség alakulhat ki

10. az érvek mely fajtáira találunk példát a szövegben? 
 Két példát írjatok!

 Például: 
 a)  ok-okozat összefüggésből levezetett érv: 
  a karácsonyi bőséges videojáték-választék ösztönöz a vásárlásra
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 b)  Az általános-egyes elvén alapuló érv: az általánosra hivatkozunk.
  Az ősi vadászösztönök élnek a ma emberében is

b) csoport 

a csapda 

Az első videojáték két pingpongütő között pattogó labda volt egy oszcilloszkóp képernyőjén, 
de a technika fejlődésével csakhamar megjelentek az eleinte csupán jelképes ellenségnek 
– kísérteteknek, szörnyeknek – a megsemmisítését célzó, majd pedig az egyre élethűbb em-
beri alakok elleni harcot ábrázoló játékok is. A videojátékok nemcsak a bennünk szunnyadó 
vadászt, hanem a harcost is felébresztik. Egyik fő vonzerejük az, hogy pontosan olyan próba-
tételek elé állítanak bennünket, amilyeneknek meg szeretnénk felelni. Persze nem tudatosan 
fejlesztették úgy őket, hogy válaszoljanak az „ősöktől örökölt ösztönök” szavára, ám a közönség 
egyszerűen az ilyen játékokat szereti, ezekből lesz kasszasiker.

Ha azt akarjuk, hogy egy patkány állandóan nyomogasson egy pedált, ezt nem úgy érhet-
jük el, hogy minden pedálnyomást élelemdarabkával jutalmazunk. Sokkal hatásosabb az, 
ha az állat csak időnként kapja meg a jutalmat. Ez az egyszerű tény a magyarázata – más 
tényezőkön kívül – a „félkarú rablókat” megszállottan rángató emberek szenvedélyének, és 
ugyanez dolgozik mindannyiunkban, amikor újra meg újra nekivágunk egy-egy számítógé-
pes játéknak, legyen az akár a legártatlanabb pasziánszparti. Az előre nem látható rendszer 
szerint kapott jutalom – játékban: a győzelem – csábításának nagyon nehéz ellenállni.

A videojátékok azért is vonzóak, mert általuk – akárcsak a horrorfilmek nézésekor – bizton-
ságos, ellenőrzött, ártalmatlan körülmények között találkozhatunk mindazzal, amitől félünk. 
Harcba keveredhetünk, ölhetünk, megölethetünk, sőt autónkkal akár sorra gázolhatunk el 
embereket, mint a hírhedt Carmageddon játékban. S ha tragédia történik, akkor sincs semmi 
baj, hiszen a játék újraindítható.

Ezektől a játékoktól könnyen függőségbe is kerülhetünk; bizonyos felmérések szerint a 
gyerekek és fiatal felnőttek közül jó néhányan betegesen sok időt töltenek el számítógépes 
játékkal. Mint minden játékszenvedélyben, itt is elsősorban arról van szó, hogy az ember a 
játék világába lépve függetlenítheti magát a számára esetleg kellemetlen valóságtól, és olyan 
helyzetbe kerülhet, ahol jól érzi magát, ahol „ő lehet az úr”. Ezt az „énazonosság-váltást” az 
egyes szám első személyű játékok és a reális képi hatások jócskán megkönnyítik.



szövegértés-szövegalkotás • irodalmi önképző • 11–12. évf. 122

1. mit jelentenek a szövegben a következő szavak, szószerkezetek?
 jelképes ellenség: nem valóságos személy megjelenítése
 meg szeretnénk felelni: szeretnénk sikeresen megoldani nehéz feladatokat
 ösztön: veleszületett, öröklődő készség
 hírhedt: nagyon rossz hírű
 függőség: alárendelt viszony, a szenvedélybetegségben kialakult viszony
 énazonosság-váltás:  a számára kellemetlen valóságot kizárja, felvesz egy új szerepet, amely szá-

mára kellemes

2.  foglaljátok össze egy-egy mondatban az egyes bekezdések 
tartalmát!

 I. bekezdés: Bemutatja az első videojátékot követő változatokat, utal vonzerejükre, a fejlesztők céljára.
 II. bekezdés:  Az állatkísérlet tapasztalataihoz hasonló emberi viselkedésre hoz példát, a játék egyik 

vonzó elemét nevezi meg
 III. bekezdés: A videojáték vonzásához újabb érvet nevez meg.
 IV. bekezdés: A veszélyeket összegzi, és azok okait.

3.  A csapda című szöveg mely részletei kapcsolódnak a bevezetőben 
leírtakhoz? jellemző szavakkal, szószerkezetekkel válaszoljatok!

  Pl.: a videojátékok felébresztik a bennünk nyugvó vadászt; 
 ősöktől örökölt ösztönök
 jutalom-győzelem

4. milyen új elemekkel bővülnek a bevezető információi?
 – Ismeretek a videojátékok változásáról;
 –  Az állati és az emberi viselkedés hasonlóságai
 –   A játékok vonzerejének további indoklása;
  ártalmatlan körülmények között találkozhatunk azzal, amitől félünk;
  olyan helyzetben kerülünk, ahol „ő lehet az úr”!

5.  mely szószerkezetben fogalmazódik meg a videós játék egyik fő 
veszélye?

 „betegesen sok időt”

6.  milyen mondatszerkezetek jellemzőek a szövegre, és mivel 
magyarázhatjuk a domináns szerepüket?

  Összetett mondatok; egy-egy állítást kifejtenek, részleteznek, megmagyaráznak, hasonlításokkal 
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megvilágítanak megállapításokat.
 Az ismeretterjesztő szövegtípust jellemzi.

7.  mely igék jelzik, hogy a játékban elszakadhatunk a valóságtól? 
írjatok példákat!

 ható ige: pl. keveredhetünk, ölhetünk, megölethetünk

8. írjatok példát az érvelés módszereire!
 Indukció: 
 Állatkísérletből levonható következtetések

 Dedukció: 
  A mindannyiunkban meglévő szenvedélyből következik, hogy újra meg újra nekivágunk egy-egy 

számítógépes játéknak.

c) csoport  

erőszakból – erőszak 

Egyelőre még nagyon kevés módszeres lélektani vizsgálatot végeztek arra nézve, hogy az 
erőszakos videojátékok erőszakosabbá teszik-e használóikat. Az első kísérletek közé tartozik 
két egyesült államokbeli pszichológus, Craig A. Anderson és Karen E. Dill kutatása. Erről az idén 
jelent meg beszámoló a Journal of Personality and Social Psychology című folyóiratban.

A kutatók a kísérletbe bevont kétszáztíz egyetemista felét arra kérték, hogy játsszanak egy 
ideig a teljesen erőszakmentes, Myst nevű számítógépes kalandjátékkal, a többieket viszont 
arra szólították fel, hogy a Wolfenstein 3D elnevezésű, igencsak véres játékban próbáljanak 
szerencsét. Ez utóbbiban a feladat az, hogy a mindenféle fegyverrel fölszerelkezett játékos 
átküzdje magát egy erődrendszeren, közben német katonák tömegét gyilkolva le, hogy végül 
megölhesse Adolf Hitlert.

A játék után egy látszólag furcsa próba következett: a résztvevőknek a számítógép képer-
nyőjén egyesével megjelenő szavakat kellett felolvasniuk oly gyorsan, ahogyan csak tudták. 
Kiderült, hogy azok a személyek, akik a Wolfensteinnel játszottak, sokkal rövidebb reakció-
idővel tudták felolvasni az erőszakos tartalmú szavakat (például: a gyilkosság szót), mint 
azok, akik a szelíd játékkal játszottak. Ez annyit jelent, hogy az erőszakos játék a tudat felszí-
nére hozza, könnyen elérhetővé teszi az agresszív képzeteket, mintegy előkészítve az ember 
gondolkodását arra, hogy erőszakos sémákban kezdjen gondolkodni.

Egy másik alkalommal a diákokat a kétféle játékkal eltöltött tizenöt perc múltán egy – nem 
létező – másik személlyel versenyeztették: ki tud adott jelre hamarabb megnyomni egy gom-
bot. (Hasonló eljárásról e rovatban már volt szó.) Ha a kísérlet alanya „győzött” egy forduló-
ban, dudálással büntethette ellenfelét úgy, hogy a hangerőt és a jel hosszát maga szabályoz-
hatta. A kutatók azt tapasztalták, hogy akik a Wolfensteinnal játszottak, azok a többieknél 
sokkal hosszabb dudaszóval büntették ellenfelüket olyankor, amikor a győzelmüket megelő-
ző fordulóban ők voltak a vesztesek.

Az első kutatások alapján tehát úgy látszik, hogy a számítógépes videojátékok nem teljesen 
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ártalmatlanok: erőszakosságukkal – legalábbis rövid távon – megfertőzhetik azokat, akik túl-
ságosan beléjük feledkeznek.

1. mit jelentenek a szövegben a következő szavak, szószerkezetek?
  lélektani vizsgálat:  annak a vizsgálata, hogy milyen lelki jelenségeket, folyamatokat váltanak ki a 

játékok
 reakcióidő: a külső vagy belső hatásra adott válasz gyorsasága
 agresszív képzet: erőszakos, romboló, káros, támadó szemlélet 
 séma: a gondolkodás sablonos formája

2.  foglaljátok össze egy-egy mondatban az egyes bekezdések 
tartalmát!

 I. bekezdés: Megnevezi az erőszakos videojáték hatását vizsgáló kutatókat.
 II. bekezdés: Ismerteti a kísérlet formáit.
 III. bekezdés: Leírja a kísérletet követő „furcsa próbát”.
 IV. bekezdés: Az erőszakos hatást bizonyító újabb kísérleti forma.
 V. bekezdés: Az első kutatások alapján levonható következtetések.

3.  mely nyelvi forma jelzi azt, hogy a kísérlet eredményeiből még 
nem vonnak le lezárt következtetést?

 „úgy látszik”; „nem teljesen ártalmatlanok”
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4.  a szöveg milyen új információkkal bővíti a bevezető részben 
közölteket? 

 A kísérletek  eredményei szerint komoly veszélye lehet ennek a játéknak.

5.  mely mondat utal arra, hogy az élet és tudományban nem először 
foglalkoznak kísérletek eredményeinek bemutatásával?

 („Hasonló eljárásról e rovatban már volt szó...”)

6. az érvek mely fajtáira találunk példát a szövegben? 
 Két példát írjatok!

 Például: 
 a)  Ok-okozat összefüggésből levezetett érv: 
   Az erőszakos számítógépes játékok hatása érzékelhető volt a játékban részt vevők magaztartá-

sán.
 
 b)   A valószínűségen alapuló érv: alapja olyan megfigyelés, tapasztalat vagy megállapítás, amelyet 

a többség igaznak vél és elfogad.
.  ..a kutatások alapján valószínűsíthető, hogy nem ártalmatlanok a számítógépes játékok...

ii.   olvaSSátok el roalD DaHl tAnács A televízió-
zássAl kApcsolAtbAn című versét, majd oldjá-
tok meg a felaDatokat! 

roald Dahl

tanács a televíziózással kapcsolatban
Az a legfontosabb dolog
(A gyerekekre gondolok),
Hogy SOHA, SOHA nem szabad,
Hogy tévéműsort lássanak –
Sőt, legjobb, ha a bárgyu láda
Már be sem kerül a szobába.
Merre csak jártunk, a tévét
A gyerekek szájtátva nézték.
Két-három óra meg se kottyan,
Csak néznek, míg a szemük kipottyan.
(Múltkor is láttunk egy helyen
Tíz szemgolyót a szőnyegen.)
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Csak ülnek, néznek, néznek, ülnek,
Míg hipnózisba nem kerülnek,
S a sok szennytől, mit egyre néznek,
Olyanok lesznek, mint a részeg.
Ó, persze, tudjuk, csendbe vannak,
A falnak fejjel nem rohannak,
Nem kezdik egymást hasogatni,
Hagynak nyugodtan mosogatni,
Míg fő az étel, hűl a lekvár –
De azon eltűnődtetek már,
Hogy ez a rémséges doboz
Miféle dolgokat okoz?
ELSORVASZT MINDEN ÉRZETET!
MEGHAL BELÉ A KÉPZELET!
Az észt betömi, eldugítja!
A gyereket úgy elbutítja,
HOGY TÖBBÉ BIZTOSAN NEM ÉRT MEG
TÜNDÉRVILÁGOKAT, MESÉKET!
Az agya lágy lesz, mint a sajt!
FEJÉBEN DUDVA, GAZ KIHAJT!
NEM IS TUD MÁST, csak nézni majd!
„Na jó! – mondjátok majd. – Na jó!
De ha a televízió
Nincsen, mivel foglaljuk el
A drága gyermekünk, mivel?”
Ezt fogjuk akkor válaszolni:
Míg nem volt még e bamba holmi,
Míg e szörnyet fel nem találták,
Mit csináltak vajon a drágák?
Hát elfelejtettétek volna?
Ezt mondjuk lassan, szótagolva:
OL... VAS... TAK...! És OLVASTAK és
OLVASTAK, s még ez is kevés
Volt nekik, OLVASTAK tovább!
Fél napjuk olvasásból állt!
A polc könyvekkel volt tele,
A föld, az asztal is vele,
S az ágy mellett, a kisszobába
Még több könyv várt elolvasásra.
Sok szép mese, volt benne sárkány,
Volt indián, cet és királylány,
Kincses sziget, és messzi partok,
Hová sok csempész lopva tartott,
Kampó kezű, komor kalózok,
Egy elefánt, ki csak hallózott,
És rémes, éhes kannibálok,
Üstbe ki tudja mit dobálók...
Mily könyveken busult-vidult, ó,
Az a sok régi-régi lurkó!
Hát kérve kérünk titeket,
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A tévékészüléketek
Dobjátok el, s mi hely marad,
Oda tehettek polcokat,
A polcra végig könyveket,
Hadd ontsanak csak könnyeket,
Hadd rúgkapáljanak a kölkök,
A nyelvük hadd legyen csak öltött –
Ígérjük, nem kell félnetek,
Ha vártok egy vagy két hetet,
A drágalátos gyermekek
Egyszercsak rájönnek maguktól:
Egy könyvtől lennének nagyon jól.
S ha már olvasnak ők – juhéj!
Szívükben árad szét a kéj,
Érzékeik kiélesednek,
Nem értik majd, hogy mit szerettek
Az émelyítő, a silány,
Hülye, idétlen masinán.
S azok a drága gyermekek
Hálásak lesznek majd neked.

Fordította: Varró Dániel
(Forrás: TANÍ-TANI, 12. szám, 2000. tavasz, 59. oldal)

1.  mi jellemzi a szöveg írásképét? legalább két jellemző vonást 
emeljetek ki!

  Pl.: nincs szakaszra bontva; nagybetűs szavakat, sorokat látunk; idézőjeles mondatok; felkiáltójelek, 
három ponttal megszakítja a szöveget

2.  olvassátok össze a nagybetűs részleteket! a címmel milyen a 
kapcsolata az így megismert jelentésnek?

 Pl.: inkább tiltásra való felszólítás; erőteljes érzelmekkel fogalmazza meg a „tanácsait”

3.  gyűjtsétek össze, hogy a televíziónak milyen szinonimáit 
tartalmazza a szöveg?

 bárgyú láda; rémséges doboz; bamba holmi; szörny; émelyítő, silány, hülye, idétlen masina

4. mi a közös a televíziózásra használt szavakban?
 Mind erősen negatív szó.
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5. mi a szöveg meghatározó szervező elve?
 ellentét a tévézés és a könyvolvasás hatása között

6.  hogyan jelentkezik a versszervező elv az igeidők használatában? 
Példát is írjatok!

 Tévézéssel kapcsolatos: jelen idő: elsorvaszt, meghal
 Olvasással kapcsolatos: múlt idő: olvastak

7.  milyen érveket hoz fel a televíziózás ellen a szerző? milyen más 
nézőpontot fogalmaz meg? idézetekkel is válaszolhattok!

a) 

A TELEVÍZIÓ HATÁSÁRÓL

A SZERZŐ ÉRVEI MÁS NÉZŐPONT (FELNŐTT, SZÜLŐI)

Pl.
– hipnózisba kerülnek a gyerekek
– olyanok lesznek, mint a részegek
– elsorvaszt minden érzetet
– meghal belé a képzelet
– butít
– csak néz, nem gondolkodik

– csendben vannak
– nem kezdik egymást hasogatni
– nincs mivel elfoglalni a gyerekeket

b) Mi a lényeges különbség a nézőpontok között?
  A szerző a hatás negatívumait sorolja fel, más nézőpont a „kényelmes” felnőtt álláspontot jeleníti meg.

8.  a vers mely szavaira illik az erős túlzás, groteszk képi 
megfogalmazás?

 (Múltkor is láttunk egy helyen
 Tíz szemgolyót a szőnyegen.)

9.  a szövegben ismétlődik a drága gyermek szószerkezet. van-
e különbség a különböző szövegkörnyezetben megjelenő 
kifejezésben?

 „mivel foglaljuk el drága gyermekünk”– inkább ironikus
 „mit csináltak vajon a drágák?”– inkább ironikus
 „azok a drága gyermekek”– pozitív; az olvasás hatására
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10.  mi a jellegzetes hasonlóság és mi a különbség az élet és 
tudomány cikke és a vers között?

 Hasonlóság: Az új információhordozók veszélyeire hívja fel a figyelmet.
 Különbség:  A szövegtípusban, formában, a vers csak a televízió veszélyére, a prózai szöveg a szá-

mítógépes játékok veszélyére figyelmeztet.

11.  vitassátok meg egymással, hogy mi lehet az indító oka a tévézés 
ilyen erőteljes elutasításának! tapasztalataitok szerint mennyire 
valóságos a szerző által bemutatott életmód?

12.  készítsetek egy új, erőszakmentes videojáték piacra dobásához 
reklámszöveget!



9. prózai szövegek petőfi 
sándor és szendreY júlia  

szerelméről
BauDelaire: egy dög

a nYelvi eszközök és a jelentés összefüggésé-

nek feliSmeréSe, a Szó Szerinti éS a metafori-

kUs jelentések megkülönböztetése

KÉSZÍTETTE: FORGÁCS ANNA
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moDulleíráS

A modul céljA A szerelem-motívummal kapcsolatos különböző szövegtípusok-
ban a szókincs, a szóalakok, a mondatformák stílusteremtő ere-
jének feltárása; a szófajok stílushatásának vizsgálata. A fantázia 
és az asszociációs képesség fejlesztése

Időkeret 90 perc (2 tanórára, egy foglalkozásra való feladatsor)

Ajánlott korosztály 17–18 évesek (11–12. évfolyam)

Ajánlott megelőző  
és követő tAnAnyAg 

(előzetes és követő kész-
ségfejlesztő tevékenység 

vAgy Ismeret)

Megelőző tananyag: 
Irodalmi önképző, 9. évfolyam, 5. modul (A szerelem motívuma);
10. évfolyam, 11. modul; 11–12 évfolyam, 7. modul.

Követő tananyag: 
Irodalmi önképző, 11–12. évfolyam 10. modul

modulkApcsolódásI 
pontok

Tágabb környezetben
Tantervi kapcsolódások:
Magyar nyelv és irodalom 5–12. évfolyam: poétikai és esztéti-
kai ismeretek (a szép és a rút nyelvi megjelenítése); stilisztikai 
tanulmányok

Kereszttantervi kapcsolódások:
Tanulás: különböző szépirodalmi szövegek feldolgozása, meg-
értése. Előzetes tudás mozgósítása
 Információs és kommunikációs kultúra: megfigyelési, kódolási, 
értelmezési és érvelési képesség fejlesztése

Szűkebb környezetben
–  a szövegértés-szövegalkotás fejlesztése az olvasóvá nevelés ér-

dekében;
–  kapcsolatteremtés a 10., 11. és a 12. évfolyam irodalmi anyagá-

val; a 19. és 20. századi irodalom néhány sajátos nyelvhaszná-
latával

A képességfejlesztés  
fókuszAI

Kiemelt fejlesztési feladatok:
Alapvető kultúrtechnikák alkalmazása: a tanulók előismerete-
inek, tudásának célirányos felhasználása ismert és ismeretlen 
irodalmi és nem irodalmi szövegek stilisztikai szempontú értel-
mezésében. Azonos motívum különböző hangvételű és jelentés-
tartalmú feldolgozásában a hasonló és a megváltozott jelentések 
felfedezése. A fantázia és az asszociációs képesség, az esztétikai 
érzékenység fejlesztése
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módszertani ajánlás 

A foglalkozások középpontjában prózai és verses szövegek szókincsének, mondatformáinak, 
stílusjellemzőinek felfedeztetése áll. A prózai szövegekhez – amelyeket vélhetően ismernek 
a diákok – kapcsolódva irányított beszélgetéssel célszerű felidéztetni Petőfi szerelmi lírájának 
stílussajátosságait, néhány versének konkrét megidézésével megvilágítani költői képeinek 
jellegzetességeit. Így erőteljesebben érzékelhető lesz a baudelaire-i költemény fentiekkel el-
lentétes kifejezésmódja. Hívjuk fel a figyelmet arra, hogy Baudelaire versét Szabó Lőrinc for-
dításában olvassák, tehát a nyelvhasználatban a fordító stílusa meghatározó. 

A modul feldolgozásához az egyéni és a páros munka egyaránt ajánlott. A statisztikai elem-
zésekhez a számítógépes táblázatkezelő program adhat érdemi segítséget.

értékeléS 

A részképességek fejlesztésének különböző fázisaiban
– szöveges szóbeli értékelés a tanítás minden megragadható pedagógiai elemében (forma-

tív és szummatív; helyeslő-helytelenítő; összehasonlítva különböző eredményeket);
– önértékelés és egymás értékelése az önálló munka eredményének vizsgálatával (lásd 

munkalap!);
– a hibátlan munka értékelése rangsorolással;
– a csoportmunka értékelésekor (formatív) csoportmunkarangsor kialakítása;
– kooperatív munkaforma esetében egymás értékelése.
A motiváló értékelés legyen minden esetben a cél.

támogatórenDSzer 

A kooperatív tanulási módszerek és a csoportmunkával kapcsolatos kiadványok ajánlottak a tanári 
felkészüléshez. Ezek bibliográfiája a kereszttanterv és koncepció mellékletében található. 
Szathmári István: Stílusról, stilisztikáról napjainkban. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1994.
Tolcsvay Nagy Gábor: A szövegek világa. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1994.
Berkes Zsuzsa – Petőfi S. János: Szövegtani kaleidoszkóp 1–2. Nemzeti Tankönyvkiadó, Buda-
pest, 1996.

Ajánlott internetes honlapok pl.: www.pici.web.elte.hu/kalauz
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moDulvázlat

lépések,  
tevékenységek

(a mellékletekben részle-
tesen kifejtve)

kIemelt  
készségek,  
képességek

célcsoport /
A dIfferencIá-

lás lehetőségeI

tAnulásszervezés
eszközök 

(mellékletben)munkA- 
formák

módszerek

1. Szókincs, szóalakok, mondatformák stílusteremtő ereje

1. Motiválás, szóbeli 
szövegalkotás irá-
nyítása:
„A szerelem mint 
ihletforrás” té-
mához irodalmi 
alkotások gyűjtése; 
jellegzetes stílus-
formákra utalás

Olvasmány-
élmények 
felidézése
Ismeretek 
alkalmazása 
új beszéd-
helyzetben

Frontális és 
egyéni

Beszélgetés

2. Petőfi és Szendrey 
Júlia szerelmével 
kapcsolatos prózai 
szövegek meghatá-
rozott szempontú 
értelmezése

Kifejező felol-
vasási képes-
ség fejlesztése
Lényegki-
emelés
Stilisztikai 
ismeretek 
alkalmazása

Páros és 
egyéni

Bemutatás, 
szemlélte-
tés, elem-
zés

Szöveg
Munkalap 
1. feladat

3. Baudelaire: Egy dög
A szókincs, szófa-
jok stílusteremtő 
ereje

A szókincs 
heterogén 
szerkezetének, 
stílusértéké-
nek feltárása

Idő szerint Kooperatív 
munka

Írásbeli és 
szóbeli 
szemlélte-
tés, felfede-
zés

Szöveg
Munkalap 
2. feladat

2. Szövegalkotás

1. Szövegalkotás: 
versírás vagy pró-
zai mű készítése
vagy 
Legkedvesebb 
szerelmes versem 
– elemző bemu-
tatás

Alkotói ké-
pesség, a fan-
tázia fejleszté-
se, érvelés

Érdeklődés 
szerint

Egyéni 
munka

Írásbeli Munkalap 
3. feladat

2. Illusztráció készí-
tése az elemzett 
szövegekhez

Fantázia, 
asszociációs 
bázis fejlesz-
tése

Érdeklődés 
szerint

Egyéni Írásbeli

3. Értékelés

1. A tanulók írásbeli 
munkáiból a leg-
jobbak kiválasztása

Értékelő, 
elemző, ér-
velőképesség 
fejlesztése

Frontális Szóbeli Tanulói 
munkák
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a felDolgozáS menete

1. szókIncs, szóAlAkok, mondAtformák stílusteremtő ereje

Tanári tevékenységek Tanulói tevékenységek

Feladat
Szóbeli szövegalkotás irányítása, motiválás
a)  „A szerelem mint ihletforrás” témához iro-

dalmi alkotások gyűjtése
b)  A felsorolt irodalmi alkotások általános 

nyelvi, stílusjellemzőinek megfogalmazta-
tása 

c) Idézetek meghallgatása

Feladat
Petőfi és Szendrey Júlia szerelmével kapcsola-
tos prózai szövegek meghatározott szempon-
tú értelmezése. Páros és egyéni munkával az 
1. feladat megoldása.

Címgyűjtés, idézetek 

A munkalap 1. feladatának a felhasználásával 
a tanult, ill. a megnevezett művek stilisztikai 
jellemzői,
pl.:
– érzelmileg telített, pozitív szavak szerepe
– kulcsszavak: szerelem, szeretet jelentésme-
zejéhez tartozó szavak
– költői jelzők, metaforák
– általában eszményített nőalak a múzsa

Feladat
Baudelaire: Egy dög

a)  Bemutató olvasás, javasoljuk a tanári felolvasást.
b)  A kooperatív munkaforma megszervezése
c)  A szókincs heterogén összetételének megfi-

gyeltetése; stilisztikai, statisztikai elemzések

A Munkalap 2. feladatának megoldása, 
a megoldás ismertetése

Értékelés
A megoldásokat egy-egy tanuló értékelheti; 
kérdéseket tehet fel a társainak.

2. szövegAlkotás

Feladat
Írásbeli szövegalkotás
versírás vagy prózai mű készítése
vagy 
Legkedvesebb szerelmes versem – elemző be-
mutatás

A Munkalap 3. feladatának megoldása, 
a megoldás ismertetése

Feladat
Illusztráció készítése az elemzett szövegrész-
letekhez.

Értékelés
A teljesítmények pozitív értékelése
A legjobb munkák elhelyezése az osztály-
portfólióban

Egyéni érdeklődés szerint
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munkalaP megolDáSSal

1. a következő szövegek felolvasása után oldjátok meg a feladatokat!

Júlia levele Térey Marihoz
Erdőd, 1847. január 12.

Képzeld, mily boldog vagyok, M...kás ő kedvessége ez újév első napján egy levelet írt, amely-
nek vége: hogy formaliter megkér. De már el is intéztem a dolgot, mert a papa engedelmével én 
is egy igen bájoló feleletet írtam neki, melynek ismét ez a vége, hogy: es kann nicht sein! [nem 
lehetséges!] De még is hízelgett ez az ajánlat, mert eddig azt gondoltam, hogy én csak olyan 
istenadta fantaszták ízlése vagyok, de most azt látom, hogy míg egy szolid, derék embernek is 
van bizalma hozzám. Még oly elbízott leszek, hogy gyalog nem is beszélhetnek velem!

Sass Károly

Az 1847. év tavaszán egyszer a hivatalos óra végeztével sétálni mentem a vár alatti kertbe, 
azon kertbe, melyet Petőfi annyiszor megénekelt. Főnököm leánya együtt jött velem, s ott jár-
kálva; közönyös dolgokról beszélgettünk, mígnem én figyelmeztettem Júliát, hogy menjünk 
fel, mert még az uradalmi postára kell elkészíteni a hivatalos leveleket; s azontúl még magán-
levelet is akarok írni. Júlia kérdezte, hogy kinek írok, mire én azt mondtam, hogy Petőfinek.

– Szokott Petőfivel levelezni? – kérdi kissé elgondolkozva.
– Szoktam – mondám én –, mikor van tárgy miről írni.
Júlia mélázó lett, s kételkedve kérdé tovább:
– Hát csakugyan? S megtenne-e valamit a kedvemért?
Én a legszívesebben ajánlkoztam, hogyha netalán üzenetet akar küldeni, levelemben meg-

írom, s azon kérdésemre, hogy mi leend az, Júlia zavartan elgondolkozott.
Végre én azt az ajánlatot tettem, hogy át fogom neki adni a Petőfihez írt levelet, s ő aztán 

írjon a végére, amit akar, s ha velem az üzenetet nem akarja tudatni, lepecsételve adja vissza 
a levelet, melyet én aztán rögtön postára adok.

Ez ekképp csakugyan meg is történt. Én a levelet átadtam neki, s ő azt néhány perc múlva vissza-
hozta, anélkül hogy lepecsételte volna. Az üzenet, melyet Júlia a levél végére írt, e két szóból állott:

„1000-szer – Júlia”
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Petőfi
Erdőd, 1847. május 26.

Királyságomat egy lóért! kiáltja III. Richárd. Jövendőm felét egy nyugodt óráért! kiáltom 
én, hogy leírhassam az eseményeket, hogy leírhassam kedvesem szerelmét, ezen szerelmet, 
melyhez hasonló még nem volt.

Boldog vagyok. Mindörökre.
Éj van, holdvilágos, csillagos, zajtalan éj. Semmi hang, semmi nesz…csak egy csalogány 

dalol…szívem.
Dicső, dicső leány!
Kettő között kellett választania: szülei közt és köztem.
Engemet választott.
Ö szemefénye szüleinek, kik gyermekkora óta minden gondolatát, minden vágyát kita-

lálták, és teljesítették, kik mindent adtak neki, csak rossz szót nem. Ott voltam más részről 
én…ismeretlen jövevény, kit sárral mázolt be az előítélet, és nyilaival lövöldözött a rágalom, 
és nem értem rá, így szólni hozzája: én nem olyan vagyok, amilyennek látszom, amilyennek 
a világ látni akar! s ő mégis engem választott. Oh, e leányban isten lakik, ki belát az ember 
kebelébe, ki látja a tenger iszapos földszíne alatt mélyen a tiszta gyöngyöket. Áldott legyen az 
ő neve, amily vagyok én őáltala!

Szeptemberben házasodom, barátom, házasodom.

a)  Mi köti össze a három szöveget?
 Szendrey Júlia személye

b)  Mi a jellemzője a szövegeknek? A táblázat kitöltésével válaszoljatok!

ÍRÁSKÉP SZÖVEGTÍPUS, 
INDOKLÁSSAL

JELLEMZŐ SZÓ-
HASZNÁLAT

JELLEMZŐ 
MONDATSZER-

KEZETEK

JÚLIA 
LEVELE 
TÉREY 
MARIHOZ

Tagolatlan, néhány 
sor; kipontozott 
név

Levél – a cím is 
megjelöli.

„Lányos”, válasz-
tékos szóhasználat 
(papa, bájol stb.); 
idegen szó hasz-
nálata

Összetett monda-
tok, alárendelés

SASS 
KÁROLY

Elbeszélés és pár-
beszéd, utolsó sor 
kiemelés

Egy történet el-
mondása, a beveze-
tés is ezt közli.

Tárgyilagos közlés Összetett monda-
tok, idéző monda-
tok, idézetek

PETŐFI Érzelmet éreztető 
tagolás; három 
pont, felkiáltás

Levél, utolsó sorban 
„barátom” megszó-
lítás

Pozitív, érzelemmel 
telített szavak; 
költői jelzők

Rövid, felkiáltó 
mondatok; az ér-
zelmeket jelző meg-
szakítások
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c)  Milyen közös vonást figyelhetünk meg a szövegek nyelvi megformálásában?
 Világos közlés, pozitív szavak

2.  olvassátok fel kifejezően a szöveget, majd oldjátok meg a 
feladatokat!

cHarleS BauDelaire

egy dög
Meséld el, lelkem, a szép nyárhajnali látványt,
melybe ma szemünk ütközött:
Az ösvényforduló kavicsos homokágyán
váratlan egy iszonyu dög

nyitotta lábait cédán magasba lökve,
míg izzadt méreg járta át,
élénk, gúnyosan és semmivel sem törődve,
kipárolgással telt hasát.

A nap sugarai tán azért tündököltek
úgy e sülő szemét fölött,
hogy atomjaiban adják vissza a Földnek
azt, amit az egybekötött.

S e gőgös vázra mint nyiladozó virágra
nézett alá az ég szeme;
a bűz ereje az egész rétet bejárta,
azt hitted, elájulsz bele.

A mocskos has körül legyek dongtak, s belőle,
folyadékként és vastagon,
fekete légiók, pondrók jöttek, s nyüzsögve
másztak az élő rongyokon.

S mindez áradt, apadt, mint a hullám, s repesve
s gyöngyözve néha felszökellt:
a test bizonytalan dagadva-lélegezve
sokszorozott életre kelt.

S e világ muzsikált, halkan zizegve, lágyan,
mint futó szél a tó vizén,
vagy mint a mag, melyet a gabonaszitában
ütemre forgat a legény.
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A széteső alak már-már nem volt, csak álom,
kusza vonalak tömege,
vázlat, melyet csak úgy fejez be majd a vásznon
a művész emlékezete.

Egy elijedt kutya a szirt mögé lapulva
nézett bennünket dühösen,
sóváran lesve a percet, amikor újra
lakmározhat a tetemen.

– És hiába, ilyen mocsok leszel, te drága,
ilyen ragály és borzalom,
szemeim csillaga, életem napvilága
te, lázam, üdvöm, angyalom!

Igen, ilyen leszel, te, nők között királynő,
az utolsó szentség után,
csontod penész eszi, húsodból vadvirág nő,
s kövér gyom burjánzik buján.

De mondd meg, édes, a féregnek, hogy e börtön
vad csókjaival megehet,
én őrzöm, isteni szép lényegükben őrzöm
elrothadt szerelmeimet!

Szabó Lőrinc fordítása

a)  Milyen témájú költeményt várunk a cím alapján?
 Pl. állati tetemről szól vagy negatív személyről

b)  A szöveg ismeretében hogyan változik meg az olvasó előfeltevése?
  Pl.: a címnek részben ellentmond a szövegegész, mert az állattetem megjelenik, de a kontextusban 

pozitív jelentés kapcsolódik hozzá

3.  Hogyan épül fel a vers szerkezete, milyen következtetést vonhatunk 
le az arányokból?

 A vers szerkezete: 
  Az állattetem részletes leírása: 1–9. versszak; a kedves alakjának megidézése: 10–12. versszak
 Következtetés: 
  A negatív hatású rész hosszabb terjedelme (3/4 rész) fokozza a várakoztatással a feszültséget, erőtel-

jesebb a hangváltás.
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4. a személyes viszonyok megjelenése a szövegben
a)  Gyűjtsétek ki a költeményből a megszólításokat!
 Lelkem; te drága; te, nők között királynő; édes

b)   A kigyűjtött megszólítások milyen személyes viszonyt érzékeltetnek a kommunikáció 
résztvevői között?

 Pl. pozitív érzelmeket, szerelmet, odaadást, hódolatot, kötődést stb.

5.  határozzátok meg a vers időbeli jellemzőit úgy, hogy írjátok a 
megjelölt szempontokhoz a vershelyzetnek megfelelő állításokat!

 Évszak: nyár
 Napszak: hajnal
 Egyéb, a cselekvés idejét meghatározó határozószó: ma

6.  vizsgáljátok meg a költői jelentésadás módozatait, a szavak 
versnyelvbeli jellemzőit! töltsétek ki a táblázatot, írjátok be a 
szavakat!

ÉRZELMILEG TELÍTETT, 
POZITÍV SZAVAK NEGATÍV HATÁSÚ SZAVAK

FŐNÉV lelkem, nap, sugarak, virág, rét, művész, 
(te) drága, szemeim csillaga, életem 
napvilága, üdvöm, angyalom, királynő, 
szentség, vadvirág, szerelmeim

dög, céda, méreg, kipárolgás, szemét, 
bűz, légy, pondró, rongy, tetem, mocsok, 
ragály, borzalom, penész, gyom, féreg

MELLÉKNÉV szép nyárhajnali, halk, lágy, isteni, édes iszonyú, gúnyos, gőgös, mocskos, kusza, 
buja, vad

IGE meséld, tündököl, muzsikál, zizeg elájul, nyüzsög, burjánzik

IGENÉV nyiladozó, gyöngyözve izzadt, sülő, elijedt, elrohadt
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7.  milyen arányt mutatnak a negatív, illetve a pozitív hatású szavak? a 
számítógépes program segítségével készítsétek el a diagramot!

 

8. keressétek a költői kép összetartozó elemeit!
 Iszonyú dög: céda
 Gőgös váz: nyiladozó virág
 Muzsikáló világ 1.: futó szél
 Muzsikáló világ 2.: mag
 Széteső alak1.: álom
 Széteső alak 2.: vázlat, kusza vonalak tömege

a)  Gyűjtsétek ki a holt tetem környezetében kibomló élő világ képeit! 
 Legyek, pondrók, férgek, kutya

b)   Hogyan neveztétek a versben bemutatott jelenséget biológiaórákon, az élővilág e termé-
szetes együttélésnek következményét?

 Tápláléklánc

9.  válasszatok ki két olyan szövegrészleteket, amelyben a szép és 
az iszonyú együtt jelenik meg! mely szószerkezet jeleníti meg 
legszemléletesebben a romlás és pusztulás felett diadalmaskodó 
értéket?

 Szövegrészletek:
 ”– És hiába, ilyen mocsok leszel, te drága,
 ilyen ragály és borzalom,
 szemeim csillaga, életem napvilága
 te, lázam, üdvöm, angyalom!”
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 „…én őrzöm, isteni szép lényegükben őrzöm
 elrothadt szerelmeimet!”

 Szószerkezet: „isteni szép lényeg”

10.  töltsétek ki a vázlat hiányzó ablakait az alakzatban megjelölt 
szempont segítségével!

 

11.  a dekadencia szemléletmódja hogyan tükröződik a költeményben? 
írjatok a felsorolt jegyek mellé egy-egy példát!

 Halálkultusz: csontod penész eszi
 A pusztulás gyönyöre: húsodból vadvirág nő
 Az ember mint állat: ilyen mocsok leszel, te drága

12.  Szépnek tartjátok-e a verset? véleményeteket indokoljátok! 
gondoljatok arra, hogy a mit nevezhetünk lényegi és mit jelenség 
szintnek a költeményben?

  Például: az érzelem, a szeretet mint fő érték jelenik meg a versben. Esztétikai szempontból a szép 
esztétikai minőség válik meghatározóvá az élet rút elemeivel szemben.
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13.  az interneten, a Wikipédiában olvashatjuk: 
„…a szimbolista vers nem állít, vagy megnevez, hanem sugalmaz, 
sejtet.” érvényesnek tartjátok-e ezt az állítást az egy dög című 
versre? válaszotokat indokoljátok!

  Pl. Érvényesnek tartható, mert a konkrét kép leírása mélyebb összefüggéseket rejt magában. Ezt nem 
közli, csak hangulati hatásokkal közvetíti.

14. válasszatok a következő feladatokból!
a)  Diákszerelem címmel írjatok verset vagy rövid prózai művet!
b)  Legkedvesebb szerelmes versem – elemző bemutatás 
 (Az elemzésben három-négy érvvel indokoljátok választásotokat!)

15.  készítsetek illusztrációt egy általatok kiválasztott szerelmes 
vershez!



10. parti nagY lajos: 
sárbogárdi jolán: 

A test AngyAlA 
– habszódia –

a Szavak, monDatok, Szerkezeti formák Stí-

lUsteremtő erejének felfedeztetése, a jelen-

tésadó és jelentésmódosító szerepükre való 

refleXió

KÉSZÍTETTE: FORGÁCS ANNA
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moDulleíráS

A modul céljA A szöveg jellegzetes nyelvi eszközeinek, valamint az irónia és a 
gúny kifejezésének a vizsgálata. A személyiség és a személyes-
ség megjelenítésének elemzése. A lektűrirodalom és a klasszi-
kus irodalom sajátos keveredésének a megfigyelése. A fantázia 
és az asszociációs képesség fejlesztése.

Időkeret 90 perc (2 tanórára, egy foglalkozásra való feladatsor)

Ajánlott korosztály 17–18 évesek (11–12. évfolyam)

Ajánlott megelőző  
és követő tAnAnyAg 

(előzetes és követő kész-
ségfejlesztő tevékenység 

vAgy Ismeret)

Megelőző tananyag: 
Irodalmi önképző, 9. évfolyam, 5. modul (A szerelem motívuma); 
11–12. évfolyam, 4–5. modul.

Követő tananyag: 
Irodalmi önképző, 11–12. évfolyam 11–14. modul

modulkApcsolódásI 
pontok

Tágabb környezetben
Tantervi kapcsolódások:
Magyar nyelv és irodalom 5–12. évfolyam: poétikai és esztétikai 
ismeretek, az esztétikai minőségek
10–11. évfolyam: szövegtani és stilisztikai ismeretek alkalmazása

Kereszttantervi kapcsolódások:
Tanulás: különböző szépirodalmi szövegek feldolgozása, meg-
értése. Előzetes tudás mozgósítása
 Információs és kommunikációs kultúra: megfigyelési, kódolási, 
értelmezési és érvelési képesség fejlesztése

Szűkebb környezetben
–  a szövegértés-szövegalkotás fejlesztése az olvasóvá nevelés ér-

dekében;
–  kapcsolatteremtés a 10., 11. és a 12. évfolyam magyar nyelvi és 

irodalmi anyagával; a 19.és 20. századi irodalom néhány sajá-
tos szépirodalmi nyelvhasználatával

A képességfejlesztés  
fókuszAI

Kiemelt fejlesztési feladatok:
Alapvető kultúrtechnikák birtoklása: a tanulók előismereteinek, 
tudásának célirányos felhasználása, a nyelvi és stílusrétegekről 
tanultak alkalmazása szövegek jelentésrétegeinek elemzésében. 
A fantázia és az asszociációs képesség, az esztétikai érzékenység 
fejlesztése
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módszertani ajánlás 

A foglalkozások középpontjában egy Parti Nagy Lajossal készült interjúrészlet és A test angya-
la című regény áll. Az interjú, illetve a beszélgetés szövegét felolvastathatjuk szereposztásban 
is, majd ezt követően oldathatjuk meg a feladatokat. Fontos, hogy a mű értelmezése előtt el-
olvassák a tanulók a művet, így az első olvasói élmények megbeszélésével, sajátos „ízlésvitá-
val” indulhat a foglalkozás. A beszélgetés keretében képet kaphatunk a tanulók ízléséről, ol-
vasási szokásáról. A regény különböző értelmezési lehetőséget kínál: szórakoztató, könnyed 
olvasmány, de ezen túl a szereplő „polgári” miliőjének finomkodó, mesterkélt, heterogén 
nyelvhasználata, „a nyelvi korcsosodás” bemutatása a 90-es évek társadalmi ellentmondásait 
is sejteti. A nyelvi és stílusrétegek keveredésének megfigyelése, értelmezése egyéni gyűjtő-
munkán alapulhat. A modul feldolgozásához az egyéni és a páros munka egyaránt ajánlott.

értékeléS 

A részképességek fejlesztésének különböző fázisaiban
– szöveges szóbeli értékelés a tanítás minden megragadható pedagógiai elemében (forma-

tív és szummatív; helyeslő-helytelenítő; összehasonlítva különböző eredményeket);
– önértékelés és egymás értékelése az önálló munka eredményének vizsgálatával (lásd 

munkalap!);
– a hibátlan munka értékelése rangsorolással;
– a csoportmunka értékelésekor (formatív) csoportmunkarangsor kialakítása;
– kooperatív munkaforma esetében egymás értékelése.
A cél minden esetben a motiváló értékelés.

támogatórenDSzer 

A kooperatív tanulási módszerek és a csoportmunkával kapcsolatos kiadványok ajánlottak a ta-
nári felkészüléshez. Ezek bibliográfiája a kereszttanterv és koncepció mellékletében található.
 
Szathmári István: Stílusról, stilisztikáról napjainkban. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1994.
Tolcsvay Nagy Gábor: A szövegek világa. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1994.
Berkes Zsuzsa – Petőfi S. János: Szövegtani kaleidoszkóp 1–2. Nemzeti Tankönyvkiadó, Buda-
pest, 1996.
Alexa Károly: Kortárs, 1998. január.
Kulcsár-Szabó Zoltán: Sárbogárdi Jolán: A test angyala. Élet és Irodalom, 1998. jan.
Könyvjelző. Az Alexandra Könyvesház magazinja. 2006. szeptember.

Ajánlott internetes honlapok pl.:  www.pici.web.elte.hu/kalauz 
www.jelenkor.com/Mag/Parti6.htm
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moDulvázlat

lépések,  
tevékenységek

(a mellékletekben részle-
tesen kifejtve)

kIemelt  
készségek,  
képességek

célcsoport /
A dIfferencIá-

lás lehetőségeI

tAnulásszervezés
eszközök 

(mellékletben)munkA- 
formák

módszerek

1. A személyiség és a személyesség nyelvi megjelenítése; a nyelvi és a stílusrétegek keveredé-
sének felfedezése

1. Motiválás, a szóbeli 
szövegalkotás irá-
nyítása:
Beszámoló és „íz-
lésvita” olvasási 
élményekről.
Miért tetszett vagy 
nem tetszett „A test 
angyala”?

Olvasmány-
élmények 
felidézése, 
megfogalma-
zása
Érvelőképes-
ség fejlesztése

Frontális Beszélgetés Szöveg

2. A Vámos-klub ven-
dége: Parti Nagy 
Lajos.
Az interjú, a be-
szélgetés szöveg-
részletének elem-
zése

Nyelvi isme-
retek alkal-
mazása
Az interjú 
műfaji jellem-
zőinek feltá-
rása
A kifejező 
felolvasás 
gyakorlása

Kooperatív 
páros 
munka

Írásbeli és 
szóbeli

Szöveg
Munkalap 
1. feladat

3. Parti Nagy Lajos:
Sárbogárdi Jolán: A 
test angyala
A különböző stí-
luselemek kevere-
dése, a humoros 
összhatás jelentés-
hordozó szerepe; 
a személyesség és 
személyiség nyelvi 
kifejezésének esz-
közei; 
különböző olvasati 
lehetőségek

A szöveg 
heterogén 
nyelvének 
mint stílus-
forrásnak a 
felfedezteté-
se; a stílus és 
műfajbravúr 
jellegzetessé-
gének elem-
zése; az iró-
nia és a gúny 
felfedezése

Előképzettség 
szerint

Kooperatív 
munka

Írásban 
és szóban 
bemutatás 
és elemzés

Szöveg
Munkalap 
2. feladat

4. Regényrészletek-
hez kapcsolódó fel-
adatok megoldása

Ismeretek 
alkalmazása

Idő szerint Egyéni Írásban 
vagy szó-
ban

Munkalap 
3. feladat
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lépések,  
tevékenységek

(a mellékletekben részle-
tesen kifejtve)

kIemelt  
készségek,  
képességek

célcsoport /
A dIfferencIá-

lás lehetőségeI

tAnulásszervezés
eszközök 

(mellékletben)munkA- 
formák

módszerek

2. Szövegalkotás

1. Szóbeli szövegal-
kotás: Könyvaján-
lás – iskolaújságba 
vagy fülszövegként

Az érvelő 
képesség 
fejlesztése, 
hatáskeltő 
eszközök 
alkalmazása

Érdeklődés 
szerint

Egyéni 
munka

Írásban és 
szóban

Munkalap
4. feladat

3. Értékelés

1. A tanulók írásbeli 
munkájából a leg-
jobbak kiválasztá-
sa; a szóbeli munka 
értékelése

Az értékelő, 
elemző, érve-
lő képesség 
fejlesztése

Frontális Szóbeli Tanulói 
munkák
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a felDolgozáS menete

1. A személyIség és A személyesség nyelvI megjelenítése; A nyelvI és A stílusrétegek 
keveredésének felfedezése

Tanári tevékenységek Tanulói tevékenységek

Feladat
A szóbeli szövegalkotás irányítása, motiválás:
–  Beszámoló az olvasási élményekről: 

Miért tetszett vagy nem tetszett A test an-
gyala című regény? 

A tanulók érveket gyűjtenek és alkalmaznak 
véleményük indoklásához.

Feladat
A Vámos-klub vendége: Parti Nagy Lajos
– Az interjúrészletek elemzése
– A kooperatív munkaforma megszervezése

A Munkalap 1. feladatának megoldása, a meg-
oldás ismertetése

Feladat
Sárbogárdi Jolán: A test angyala
–  A szöveg jellegzetes nyelvi és formakészle-

tének, az ironikus és gúnyos hangnem kife-
jezésének elemzése.

–  A személyiség és személyesség megjeleníté-
sének nyelvi eszközei

A Munkalap 2. feladatának megoldása, a meg-
oldás ismertetése

Differenciálási lehetőség
A szövegben a társalgási nyelv sokféle torzulá-
sának elemzése – egyéni vagy páros munka

A Munkalap 3. feladatának megoldása, a meg-
oldás ismertetése

2. szövegAlkotás

Feladat

Szóbeli vagy írásbeli szövegalkotás:
a)  Könyvajánlás szövegrészletek felhasználá-

sával az iskolaújság számára
–  Kinek, mely korosztálynak ajánlanák a 

könyvet?
– Három érvet fogalmazzanak meg.

b)  Fülszöveg írása egy új kiadáshoz
Hatáskeltő elemek felhasználása

Könyvajánlás 8-10 sorban vagy fülszöveg 8-10 
sorban
Munkalap 4. feladat

Értékelés
A teljesítmények pozitív értékelése
A legjobb munkák elhelyezése az osztály-
portfólióban
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munkalaP megolDáSSal

1.  olvassátok el az alábbi beszélgetésrészletet, majd oldjátok meg a 
feladatokat!

a vámos-klub vendége: Parti nagy lajos 
(részletek)

VÁMOS MIKLÓS: 1953-ban születtél. Rossz hír ez számomra, eszerint három évvel fiatalabb 
vagy nálam.
PARTI NAGY LAJOS: Elmúlik.
VÁMOS MIKLÓS: Nem tudom… picit többnek néztelek.
PARTI NAGY LAJOS: Én meg téged kicsit kevesebbnek, és akkor kiegyenlítődik.
VÁMOS MIKLÓS: Félreértettél, az irodalmi rangod, tekintélyed alapján gondoltam.
PARTI NAGY LAJOS: Az tényleg nem számít. Harmincig talán, de nem, akkor sem. Ötvenhá-
romban születtem és most ötvenhárom vagyok, ilyen se lesz többet.
VÁMOS MIKLÓS: A Mérleg jegyében jöttél a világra. Érdeklődsz az asztrológia iránt?
PARTI NAGY LAJOS: Csak annyira, hogy tudom, Mérleg vagyok, a lányom pedig Oroszlán. 
Ez egy gyönyörű szép hiedelemvilág, de engem különösképpen nem izgatott soha.
VÁMOS MIKLÓS: Tudod-e, milyen napra esett a születésed?
PARTI NAGY LAJOS: Nem. Volt, hogy tudtam, anyámat megkérdeztem, és föl is írtam, de 
vannak olyan dolgok, amelyeket az ember tendenciózusan elfelejt.
VÁMOS MIKLÓS: Parti Nagy Lajos, a magyar költészet egyik kiemelkedő alakja hétfőn szü-
letett.
PARTI NAGY LAJOS: Felemelő érzés.
VÁMOS MIKLÓS: Mondhatta az anyád: ez a hét is jól kezdődik.
PARTI NAGY LAJOS: Különben azt tudod, hogy Kolumbusz híres felkiáltása – Föld! Föld! – is 
az én születésnapomon, október tizenkettedikén hangzott el?
VÁMOS MIKLÓS: Nem tudtam, de ennek fényében inkább azt kellett volna kiabálnia: Part! 
Part! Te hogyan lettél Parti?
PARTI NAGY LAJOS: Amikor először publikáltam a Jelenkor című folyóiratban, Pákolitz Ist-
ván szerkesztő figyelmeztetett, hogy a Nagy Lajos már használt a magyar irodalomban, és 
akkoriban, akinek ilyen tucatneve volt – az persze önbizalom kérdése, hogy ki mit gondol a 
saját nevéről –, általában betűt választott, az nagyon snassz volt. Azért lettem a Parti, mert 
ez volt az apám anyjának a leánykori neve. Anyámat Schuszternak hívták, középen sz-szel, 
gondoltam, hogy azt mégse.
VÁMOS MIKLÓS: Lehetnél tehát Schuszter Nagy Lajos. Vagy Nagy Schuszter Lajos.
PARTI NAGY LAJOS: Hát inkább. Most már az is működne. Hivatalosan a személyimbe vagy 
az útlevelembe csak három-négy éve került bele, addig nem volt rá szükségem, akkor kér-
tem, mert megszületett a nagyobbik lányom, s azt szerettem volna, hogy ő már Parti Nagy 
legyen. Anyám ősei, a Schuszterok egyébként csak úgy voltak svábok, hogy erre az eredetre 
rárakódott egy dunai hajósság, ami az egészet megkavarta. Tehát beszédben, hagyomány-
ban, kultúrában inkább az utóbbi érvényesült. Egy uszálykormányos a munkásarisztokráciá-
hoz tartozott a századelős hierarchiában, legalább annyira a fölső réteghez, mint mondjuk a 
nyomdász. Nagyapám beszélte a Duna mentén használatos nyelveket, így az a sváb, amit ők 
otthon használtak, kereszteződött a bajorral és az ausztriai némettel. A sváb hagyományokat 
kevéssé tartották. Ők tulajdonképpen nem is voltak svábok, csak aki Magyarországra jött a 
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német nyelvterületről, azt mindjárt lesvábozták, pedig alig akadtak köztük svábok. A Tolna 
nevű kis falu, Szekszárd mellett, távol esik a klasszikusan sváblakta területektől.
VÁMOS MIKLÓS: Édesapád, aki szintén a Nagy Lajos nevet viselte, honnan származik?
PARTI NAGY LAJOS: Egy alföldi parasztcsaládból. Katonatisztnek állt negyvenhatban, de 
szerintem huszonhatban is annak állt volna, más lehetősége nem lévén. Úgy keveredett Tol-
nára, ahol akkor még volt helyőrség, és azután elvette az anyámat, azt hiszem, ötvenben.
VÁMOS MIKLÓS: Olvastam, te festő és színész akartál lenni.
PARTI NAGY LAJOS: Igen. Meg kanász, pilóta, tengerész.
VÁMOS MIKLÓS: Kanász például miért?
PARTI NAGY LAJOS: Abban azért van valami, hogy olyan sok nagy test vonzása vesz körül, 
irányítod őket…
VÁMOS MIKLÓS: Szóval, ez egy ilyen erotikus izé?
PARTI NAGY LAJOS: Mélyen, nyilvánvalóan. Mint minden. Erről jut eszembe, ma láttam a 
metrón egy középkorú hölgyet, ujjatlan ruhában, s azt a tetoválást a karján: „Disznó, I love 
you.” Jut eszembe a kanászról és az erotikáról.
VÁMOS MIKLÓS: Az volna szép, ha a disznónak pedig olyan tetoválása volna, hogy „Ember, 
I love you”.
PARTI NAGY LAJOS: A disznó nem volt vele. Egyébiránt nem olyan meglepő, hogy egy 
kisgyerek kanász akar lenni, az állatok nagy csáberővel bírnak. Én nem akarok itt most Ber-
tázni, de Berta lányom életében egyszer látott nyolc-kilenc malacot egy disznóólban, azóta a 
nagyanyjától – pedig nem is nála látta őket – minden alkalommal megkérdezi a telefonban: 
és hogy vannak a malacok? Mert nagyon erősen hatottak rá. Nem véletlen az a József Attila 
sor: „Láttam a boldogságot én, / lágy volt, kövér, és másfél mázsa.”
VÁMOS MIKLÓS: 1968-ban Nagy Lajos megnyert egy iskolai versíró versenyt, az első díj 
romániai utazás volt.
PARTI NAGY LAJOS: Akkor fejeztem be az általános iskolát. A rádió hirdette a versenyt, 
minden évben, az volt a címe: Így írunk mi. Beküldtem néhány gyerekverset. Nem voltak 
gyerekversek, csak rosszak. És akkor erdélyi és romániai nyaralásra mehettem, százötven 
hozzám hasonló kicsi versíró, tűznyelő vagy muzsikus gyerek társaságában. Nem nagyon 
emlékszem. Addigra a versírás épp nem érdekelt. Inkább az olvasás. A lányok is, de ezek jól 
megfértek együtt. A versírás nem hagyódott abba, csak az ember szemérmesen körberakta 
más dolgokkal, hogy ne látszódjék. Furcsa dolog ám egy normális közegben, ha az ember 
verset ír, és ha ráadásul nem tudja ezt párosítani egy exhibicionista költő-figurával. 
VÁMOS MIKLÓS: Említetted, hogy az első versed a Jelenkorban jelent meg. 
PARTI NAGY LAJOS: Nem, az Életünkben. Van ugye az embernek egy életrajza, amire hol 
emlékszik, hol nem, és van egy olyan, amit mondani szokott. Azért szoktam a Jelenkort mon-
dani, mert ez már így belém kötött, tudniillik az Életünkben, ebben a szombathelyi lapban, 
mely még ma is működik, még csak Nagy Lajos voltam. A címükre sem emlékszem, ezek még 
bőven-bőven olyanok, amelyek azután nem kerültek be semmilyen könyvbe. 

(…)

VÁMOS MIKLÓS: Örkény István köreiben az a mondás járta, többször hallottam tőle sze-
mélyesen, hogy: Quod licet jó vicc, non licet szóvicc. Ehhez képest a te írásművészetedben a 
szóviccnek komoly szerep jutott.
PARTI NAGY LAJOS: Ahogy az Örkényék köreiben használták, társaságban, s egyformán 
mindenből, úgy én is utálom. Ugyanakkor a nyelvvel való humoros játékot kiutasítani a köl-
tészet és a szóművészet terepeiről csak azért, mert sokan visszaéltek vele, ostobaság volna. 
Egyébként is kérdés, mit tekintsünk szóviccnek. Néhány éve megkértek, hogy írjak valami 
humorosat – képtelen voltam. Életemben nem írtam még vicceset soha. Ugyanígy, szóviccet 
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sem. Legföljebb utólag annak látszik.
VÁMOS MIKLÓS: Tudod-e, ki írta rólad ezt: „Mi tűrés-tagadás, Parti Nagy Lajos a magyar 
költészet egyik legbámulatosabb nyelvjátékosa.”
PARTI NAGY LAJOS: Nem. De szép…
VÁMOS MIKLÓS: Závada Pál. Az egyik, ha nem a legjobb barátod. Milyen érzés, amikor 
ennyire közeli ember ír rólad?
PARTI NAGY LAJOS: Furcsa. Nem gondolom, hogy kizárólag azért írta ezt, mert a barátom, 
és az a látszata lehet, hogy „Uram, zseni lakik önben – uram, önben nemkülönben.” De mit 
mondjak? Amikor az emberről jót írnak, amikor szeretik, az generálisan jó érzés. Én sokakkal 
vagyok jó kapcsolatban, és azok közül, akik valaha írtak rólam, a kétharmadát ismertem sze-
mélyesen, egyharmadát nem. Azt hiszem, minden magyar író hasonló arányokat produkál, 
különösen harmincévi praxis után.

(…)

VÁMOS MIKLÓS: Tételezzük föl, el tudom intézni, hogy kétszáz évig élj. S azt is, hogy üzenj 
valamit akkori önmagadnak. Mit üzennél a kétszáz éves Parti Nagynak?
PARTI NAGY LAJOS: Jó kérdés. De nehéz. Ezt egyszer föl kéne tenned körkérdésnek. Talán 
az Iskola a határon utolsó bekezdését. Amikor már ott állnak a hajón, és cigarettáznak. „…az 
ujját is égette, mert már inkább csutka volt, mint cigaretta, de takarékosan végigszívtuk.”

(Könyvjelző. Az Alexandra Könyvesház kulturális magazinja 2006. szeptember)

a)  Riportból vagy interjúból valók a fenti dialógusok?
 Válaszotokat a szövegtípus jellemzőinek a megnevezésével indokoljátok!
  Interjú; párbeszédes formában a közönség számára érdekes információk hangzanak el. Az interjúban 

a „riporteri” kérdések is megjelennek.

b)   Mi mutatja, hogy a kérdező jól ismeri Parti Nagy Lajost és munkásságát? Megállapításai-
tokat a szövegből vett példákkal bizonyítsátok!

 például: Adatokat tud az íróról; irodalmi párhuzamokat idéz – Örkény; Závada…

c)   Különítsétek el a magánéletre vonatkozó közléseket, az írói-költői munkásságra vonatko-
zóktól! Legalább 3-4 jellemző adatot emeljetek ki!

 A magánéletre vonatkozó: 
  Pl.1953-ban született, a Parti név felvétele, családjára vonatkozó adatok, kanász, pilóta, tengerész 

szeretett volna lenni

 Az írói-költői munkásságra vonatkozó: 
  Például: 1968-ban Nagy Lajos megnyert egy iskolai versíró versenyt, az első díj romániai utazás volt, 

első műveinek megjelenése az Életünkben, „a te írásművészetedben a szóviccnek komoly szerep jutott”, 
„Életemben nem írtam még vicceset soha. Ugyanígy, szóviccet sem. Legföljebb utólag annak látszik”

d)   Az interjúnak mely részleteiben figyelhető meg humor? Jelöljetek meg néhány részletet a 
szövegben!

 Pl. 
  „1953-ban születtél. Rossz hír ez számomra, eszerint három évvel fiatalabb vagy nálam.
 PARTI NAGY LAJOS: Elmúlik.”
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 „Mondhatta az anyád: ez a hét is jól kezdődik.”

 „Van ugye az embernek egy életrajza, amire hol emlékszik, hol nem”

 „Uram, zseni lakik önben – uram, önben nemkülönben.”

e)  Válasszatok ki egy dialógust, amelyben az író kiigazítja a kérdező megállapítását!

 Például: 

  VÁMOS MIKLÓS: Említetted, hogy az első versed a Jelenkorban jelent meg. 
  PARTI NAGY LAJOS: Nem, az Életünkben. Van ugye az embernek egy életrajza, amire hol emlék-

szik, hol nem, és van egy olyan, amit mondani szokott. Azért szoktam a Jelenkort mondani, mert 
ez már így belém kötött, tudniillik az Életünkben, ebben a szombathelyi lapban, mely még ma is 
működik, még csak Nagy Lajos voltam. A címükre sem emlékszem, ezek még bőven-bőven olyanok, 
amelyek azután nem kerültek be semmilyen könyvbe. 

 Vagy 

  VÁMOS MIKLÓS: Örkény István köreiben az a mondás járta, többször hallottam tőle személyesen, 
hogy: Quod licet jó vicc, non licet szóvicc. Ehhez képest a te írásművészetedben a szóviccnek komoly 
szerep jutott.

  PARTI NAGY LAJOS: Ahogy az Örkényék köreiben használták, társaságban, s egyformán min-
denből, úgy én is utálom. Ugyanakkor a nyelvvel való humoros játékot kiutasítani a költészet és a 
szóművészet terepeiről csak azért, mert sokan visszaéltek vele, ostobaság volna. Egyébként is kérdés, 
mit tekintsünk szóviccnek. Néhány éve megkértek, hogy írjak valami humorosat – képtelen voltam. 
Életemben nem írtam még vicceset soha. Ugyanígy, szóviccet sem. Legföljebb utólag annak látszik.

f)   Készítsetek interjút az íróval! Fogalmazzatok meg 5 kérdést, amelyek írói-költői munkás-
ságával kapcsolatosak! 

 Például: 
 Milyen visszajelzéseket kapott az olvasóktól?
 Milyen tervei vannak?
 A költői vagy a prózai munkásságát érzi-e magához közelebbinek?
 …
 …

2.  a következő feladatok parti nagy lajos művéhez, „sárbogárdi 
jolán: a test angyala. habszódia” című regényéhez kapcsolódnak.

a)  Miért különös a cím és az alcím?
  „Álírónő” – az alcím a rapszódia műfajra utal, a „hab” a könnyedséget, a műfaj megváltoztatott 

jellegét érzékelteti.

b)  Foglaljátok össze röviden, miről szól a regény!
  Például: finomkodó, modoros, nagyon vegyes nyelvhasználatú „hősnő” története, hivatali és magánélete
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c)   Játék a nyelvvel vagy más olvasata is lehet a műnek?
 Alkossatok párokat! Olvassátok el a szövegrészletet, és oldjátok meg a feladatokat!

részletek a regényből

A) részlet
Margittay Edina még soha nem volt egymáséi.

Dacára ezen a verőfényes, kora őszi reggelen kisportolt léptekkel haladt el az épületek 
övezte Váci utcán, melyen szerette a meg-megismétlődő metró és autó tülkölést nagyon, a 
felhangzó arab’s és székely nyelvet, valamint az Air-kondícionálások hűvösében ejtőző Ro-
mániai Nénikék tarka forgatagát. Kedvenc utcája volt!

Már kislány korában is kimondott bizsergést érzett, amikor édesanyjával végig sétáltak azon 
a jó nevű Magyar Költőről elnevezett tér irányába, ahol a Vörösmarthy Gerbaudban „kiruc-
canva” süteményt fogyasszanak. Az omlós parfék, valamint Rigó Jancsi-k mély íze máig is ott 
volt szájában és ajkán. Sajnos, kedves édesapja ritkán tarthatott velük kiruccanáskor gyakori 
elfoglaltsága, és rengeteg külföldi kiküldetései miatt, ami mindmáig csendes szomorúsággal 
töltötte el.

Istenem, hol van már a röpke gyermekkor! Dr. Margittay Andor jelen esetben is Bonbayban 
tartózkodott a kiküldetésén.

A haladó Edina nem bámészkodhatott szanaszéjjel, mert sietnie kellett az új munkahe-
lyére, melyen DR. Havas Tamás Üzleti-Manager megkövetelte a pontos munkakezdést, a 8 
óra nulla hát. De a lábát szedő modern leánynak ez nem is esett nehezére, hiszen szerette a 
munkáját egyetemben annak minden „buktatójával”.

A kis „kollektíva” is hamar befogadta Edina személyiségét. Mondotta is DR. Havas Tamás a 
teremtés édesanyjának egy esetben, akit még előző munkahelyükről ismert, hogy ez az ő kis 
„jobbkeze” főzi a legjobb titkárnői kávét Hungimpónknál, mi több, ha jövőre fölveszik Külker 
Főiskolára, végzése után legprimább üzletkötőnk egyike lehet, mert van érzéke. Úgyhogy fel a 
fejjel sikertelen felvételi dacára, mert még sok szépet rejteget számára az élet marsallbotja!…

Edina lopva rámosolygott az utca színfoltjára, az idős hegedűs Bácsira, aki ma oly’ szokatla-
nul korán kezdte szép zeneszámait, s a „nyűtt vonót”, miközben barna bőrén és ráncain hun-
cutul csillogott a reggeli napfény, és kopott, ám patyolat tiszta ruházatán nemkülömben.

Eközben szerencsésen megérkezett és belépett.
Midőn belépett a Hungimpo csupaüveg és fotocella ajtaján, titokban megnézte magát azon. 

18,5 éves, csinos, sőt feltűnően szép, kultúrált fiatal lány nézett vissza rá, kinek aranyszőke 
haja laza csigákban a hátát, továbbá blézerét csapkodta szakadatlan. Hosszúdadú, szabályos 
arca „make up”-ot csak hírből ismert. „Egy fiatal leány úgy szép, ahogyan az Isten őtet meg-
teremtette.” Mondotta több ízben a nagymamája, amivel Edina egyet is értett vele.

– Jó reggelt kívánok, Géza Bácsi! –
Köszöntötte eközben az idős, ám kedves portás Bácsit.
– Csókolom, kislányom. –
Viszonozta a portás Bácsi habozás nélkül, és rámosolygott a teremtésre mosolyogva. Majd 

hosszan nézett utána, midőn karcsú alakja és könnyű cipőkbe bújtatott mindkét lába felhá-
gott az éppen felfelé haladó páternoszterre.

Az utazás befejeztével ügyesen kiszökelt onnan, nehogy baja essen véletlen. A szép, pálma-
fáktóli folyosón „kifújta” magát, és lopva szemügyre vette órája kvarcát, majd szaporázásba 
kezdett…

(…)
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b) részlet
Az óramutatón már a délután képei peregtek, mikor gondolataiba’ merülve lassan ment az idő. 
A belváros jól megszokott zaját olykor olykor elmosódó dallamfoszlányok törték meg, és sajnos, 
néha, egy mentőautó is. Ilyenkor Edina mindig összeszoruló szívvel gondolt azokra, akik nem 
teljesen egészségesek és mentőautóban kell utazniuk…

Egyszercsak telefonra lett figyelmes. Térült fordult és a berregést felvevésével szakította meg.
– Tessék. Margittay… jaj, bocsánat, illetve Marketing Csoport! –
Mondta.
Ám a vonal túloldalán az erős kacagás kétséget nem fért hagyni, hogy a „valaki” személyesen 

Edinával akar beszélni, sőt, hogy Kótay Mercedes, becenevén „Maci” a lúdas hívásban.
– Ha-ha-ha. Szerbusz Edina, itt legjobb barátnőd, a „Maci” beszélek. –
Tréfálkozott mosolyra fakasztva Edinát Maci.
– Ha-ha. Szervusz Mercedes, már a neved-mondási tréfádról is tudhatnám, hogy csakis Te vagy! 

Be’ jó, hogy hívsz, ezer éve nem láttalak, illetve régen. Olyan, de olyan jó lenne találkoznunk, ha 
időd engedi… –

Maci lelkesen vágott szavába válaszával, de nem haragudott meg.
– Bruhaha, bruhaha!!! Micsoda egybeesés, Edina hisz magam is ezt az indítványt akartam tenni, 

hogy nem-e tudnánk ma fél ötkor a Gerbaud teraszán találkozni… –
– Nahát, ez aztán frapáns egybeesése az életnek! –
Majd így folytatta.
– Épp ma reggel támadtak nosztalgikus gondolataim Vörösmarthy Gerbaud-ról, hol oly sokszor 

futottunk össze, mikor édesanyáink, kik régi ismerősök sőt barátnők minket fagyizni oda elvittek, 
sajnos édesapák nélkül, mi abban a „korban” nem volt ritka kiküldetésük miatt, melyen búslakod-
tunk a jó sütemények dacára. Enyimé most is Bonbayban van sajnos, míg haza nem jön. –

– Enyimé is. De te viszont ráérsz a mondottam időben?
Hangzott a válasz habozás nélkül.
– Hogyne természetesen, hiszen csak 19-re megyek kondicionáló AErobic-ra, Csanády utcába, 7 

szám alá. –
– Okay és puszóka, addig is tartsd a frontot, titkárnők Gyöngye! Tehát fél öt há-kor a Gerbaud te-

raszán, vagy ha hűvösebbre fordulna az idő, amit nem hiszek, a belső termek valamelyikében. –
E tréfás mondatokat már a hívott fél sem állhatta meg kitörő nevetése nélkül, és a könnye is ki-

csordult, mikor e szavakkal letette e telefont.
– Haha-bruha! A könnyem is kicsordul. Nem hiába Te voltál a tréfamester a Dallos Ida Szakkö-

zépiskolában, hova jártunk! Akkor hát szervusz Maci, fél ötig és ne tovább! –
– Szervusz akkor! –
Köszönt el befejezve a beszélgetését.
Ettől fogva pillangóként telt-múlt a munkaidő. Edina szinte szépvonalú orrában érezte az édes 

cukrászdai „milliőt”, melyre jó emlékek gyűltek szájába összefutva a multról.
Kitörő szeretettel gondolt vissza felhőtlen barátságuk közös időszakára Macival. Már gyermek-

korukban együtt jártak általános „suliba” s balettra. Majd Középiskolába’. Mercedes mindig kor-
repetálta őt történelemből, ő pedig viszont gyorssgépírásból a karcsú kevésbé magas, fekete hajú 
lányt. Még mindig csiklandós gondolatokkal töltötte el, hogy jó néhány fiúba közösen voltak sze-
relmesek, természetesen „plátóian”.

A meleg Váci utcai forgalom tárt karokkal fogadta… Éppen Külföldiek látogatták a Belváros ne-
vezetességeit, valamint egy indiai családot is szemügyre vett loppal, ahogy az európai ruházatú 
férfit „csador”-ban kísérte csínos felesége, és erről a messzi távolban kiküldetésben időző édesapja 
jutott eszébe Bonbayban, aki elé kimegy majd a Repülőtérre amint jön.

(…)
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c) részlet
Kis presszó mélyén, szomorú, nehéz férfibánatban kuporgott ezalatt Balajthy Dénes, kiben 
nyoma se volt a tévérendezőnek vagy nyegleségnek. Előtte vadul megkezdett tonic-ok szívó-
szállal tornyosultak, és sajnos egy kis kupica rövid ital gin is…

Több mint egy teljes órát várt Edinára a Gerbaudi teraszon, ahol már a kiszolgálást is szü-
neteltették az előbbi ok miatt. Mikor már nagyon fázott belevetette magát az „éjszakába”. 
Csalódott volt és keserű, aminek éppen megfelelt a füstös helység marása és az italé.

– Keserü a szivem s magában dobogó… –
Dúdolta maga elé, majd így folytatta ziháltában.
– Edina! Edina!!! Ötvenkét hosszú percen át úgy vártam reád a rendkívül hűvös teraszon, 

mint testnek a kenyér! Vajjon, mért nem jöttél, mért? Titkon, de számítottam randevúm elfo-
gadására, s hogy keserű kosár nem ér. Ó, csak nem azt hitted Te hiszékeny „teremtés”, hogy 
a filmszerep miatt vetettem invitálási cselt!? Csak nem, csak nem!? –

Jajongta és rossz hangulatában újabb „rundót” rendelt magának.
Nem értette a dolgot! Ő teljes szívéből egy tiszta barátságra esetleg többre vágyott, mert az 

ember többre vágyik amig él. De lám hiába. Itt volt harminc évesen, egy nyugat-dunántúli 
kisvárosból származva, mi több, szüleit kicsi gyermekkorban elvesztette, melyek repülőbal-
esetet szenvedtek egy külföldi kiküldetés során Latin-Amerikában, s bizony ezt máig is saj-
nálta.

Nagybátyja, Balajthy Egon Bácsi, a jól csengő festőművész vette magához, míg hányattatás 
után művész lett maga is, ismert fiatal tévérendező. S most minden összedűl a sors ostoba 
véletlenje miatt… Ezen a pontján nem bírta tovább és feljajdult…

– Hiába mondja Egon bácsi, hogy nősülj meg fiam az életed szekerével, ne sokat kukori-
cázzál, hiszen kire marad ez a három és félszobás plusz hall, galériás, műtermes, etázsfűtés, 
telefonos budai műteremlakás, ha engem egyszercsak elszólít esetleg az élet rendje? –

Mondta Dénes, ki sajnos gondolatai ezen szakaszában könnyű cigarettára gyújtott feszült-
ségében és szaporán ki-befújta a füstöt. Majd azt suttogta.

– Edina, Edina, félresiklott az én életem, társam csak a bús magány, a kamera, a forgatás. 
Alig is ismerem lelki tulajdonságaid, de mintha 1000 éve barátok, sőt mi több lettünk volna… 
–

A nikotin és az alkohol hatására egyre háborgóbb lett belső monológja.
– Hát megbántottalak én? Tolakodó lettem volna én? Kellő művész-bohémségem sértette 

volna finom Valódat? Nem! Nem! Nem lehet ily édes mostoha! Hát mivel érdemeltem ki, 
hogy igen? Mivel? Hogy nem marad más nekem csak ez a „Pötyi” presszó s a bús komor? –

Még sokáig „dúdolgatta” a zongoráni zeneszámot, majd lehorgasztott fejét kiszellőztetve a 
Lánchíd érintésével maga is hazasietett…

Mikor aztán este 10 hákor kikönyökölt magányos férfiszobája Dunára néző ablakából, nem 
is sejtette, hogy karnyújtásnyira, a Benczur utcában egy sajnos egészen kipirosodott szemű 
emberi lényt láthatna könnyű, narancsszínű „olasz” hálóköntösben, akinek izléses lányszo-
bájában változatlanul a szomorúság ülte torát, és hiába szólt izléses music-centeréből fiatalos 
zene és számok, ha Margittay Edina naplójára rogyva járt fel-alá, miközben fel-feltörő halk 
sírása gejzírként övezte orcáját a lemosó-tonic dacára is, ha nem takarnák el előle a szürke 
pesti háztömbök sorai. Pedig ha látja, talán sok minden másképp történt volna…

(…)
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d) részlet
A messze szálló hóesésben két karcsú alak volt megfigyelhető délelőtt a Mátrafüredi Rehabi-
litációs Szanatórium jól ápolt kertjében elutazásuk előtti utolsó sétájukat róva.

Dénes Edina kezét fogta és viszont. Másik kezükkel egymás vállát karolták át és így az ar-
cuk is egymáshoz símult, akár a messzi útra készülő Sirályok. Az ablakaikból a Beutaltak és a 
család hosszasan s kedvtelve legeltették őket könnyes szemmel.

Arról beszélgettek épp meghitten, hogy január 6-én tartandó esküvőjükön, mely a Szabad-
ság Téri Házasság Kötő Teremben lesz, hogy a „tévés” kollegák is odaérhessenek forgatásaik-
ról, mi lesz rajtuk. Végül Frakkban és Menyasszonyi Ruhában állapodtak meg egységesen.

Kitalálták, hogy DR. Havas Tamás és DR. Kótay Mercedes lesznek az Esküvői tanujuk, amit 
egyforma megelégedéssel és összekacsintással fogadtak mindketten.

Ezután a parkban kószálva kötetlenül átengedték magukat a tél változatos örömeinek. Kis-
vártatva az elrévedező leány megszólalt.

– Emlékszel? –
Kérdezte.
– Igen!!! –
Válaszolt a szerelmes Vőlegény.
– Gondoltad volna, mikor Hungimpónk Ebédlőjében látványodra lefúttam a porcukrot az 

Ízletes lekváros „táskáról”? –
Kérdezte a Lány.
Dénest erre a felelevenítésre múlhatatlan melegség öntötte el és így válaszolt.
– Azonnal gondoltam! Amíg élek nem felejtem el azt a Pillanatot. De „nédd” csak a lent, 

hol a völgyben a hó hullása tisztára olyan, mintha a „Nagy Természetfelelős” ebédezne épp 
a saját Mennyei Hungimpójában, és a Mátra Lekváros Táskájáról fújdogálná le a szájával a 
fehér „porcukrot”… –

– Olyan szépen találtad ezt ki, mint egy Költő! –
Ámuldozott Edina.
– Ugyan!!! –
Hárította el Dénes szabadkozva, ki sikeres verseket is írt rendezés után.
– De, igenis Költészet! –
Vitázott véle tréfásan a menyasszony igazságérzete.
– A mi Szerelmünk az, ami kész költészet, sőt, kész regény, amilyent csak a Nagybetűs Élet 

produkál. –
Kiáltott fel vitapartnere, majd olthatatlan mozdulattal magához rántotta a Test Angyalát.

– Vége –

(1989 december)

3. feladat

a)   Hol helyezkednek el a szövegrészletek a regényben? Milyen történet köré szerveződnek 
az egyes részletek?

 A:  Első fejezet; bemutatja a főszereplőt
 B:  A történet első részében; megismerjük a főszereplő barátnőjét
 C:  A cselekmény kibontásában, cukrászdai jelenet
 D: Záró rész; az esküvő tervezése
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b)   Emeljetek ki a szövegből olyan részleteket, mondatokat, szószerkezeteket, amelyekben 
erősen jelen van a mesterkélt, modoros nyelvhasználat!

  A: például: „Sajnos, kedves édesapja ritkán tarthatott velük kiruccanáskor gyakori elfoglaltsága, és 
rengeteg külföldi kiküldetései miatt, ami mindmáig csendes szomorúsággal töltötte el.”

 „Istenem, hol van már a röpke gyermekkor!”

  B: például: „A belváros jól megszokott zaját olykor olykor elmosódó dallamfoszlányok törték meg”
 „Micsoda egybeesés, Edina hisz magam is ezt az indítványt akartam tenni,”

  C: például: „Kis presszó mélyén, szomorú, nehéz férfibánatban kuporgott ezalatt Balajthy Dénes”
 „félresiklott az én életem, társam csak a bús magány”

  D: például: „A messze szálló hóesésben két karcsú alak volt megfigyelhető délelőtt a Mátrafüredi 
Rehabilitációs Szanatórium jól ápolt kertjében elutazásuk előtti utolsó sétájukat róva.”

 „Dénest erre a felelevenítésre múlhatatlan melegség öntötte el és így válaszolt”

c)  Milyen példákkal bizonyítanátok, hogy félművelt, tudálékos a szereplő? 
 
  Például: idegen szavak helytelen használata, irodalmi idézetek szövegkörnyezetbe nem illő használata

d)  Az alábbi idézeteket a szövegből válogattuk ki.
 Írjátok le röviden, miért hibásak a kifejezések!

 „rámosolygott… mosolyogva”  
 „könnyeivel küszködve sírt” 
 „könnyein keresztül szinte sírva így felelt”
 „sápadt, napbarnított arca”
 „Tanúk nélkül, valamint négyszemközt”
 „nyakát szemmel alig látható vastag aranylánc övezte körbe”
 „szolid férfikopogás verte fel a párnázott ajtó csendjét”
 „A szombat esti Budapest halk csendjét csak a Világváros lüktető zaja törte meg”
 „a földig és tovább érő nagy estélyi s köröm-cipő utolérhetetlenül feszült karcsú alakján” 

  Például: feleslegesen szóismétlés; helytelen szórend, közhelyek, az ellentétes jelzők kioltják egymás 
jelentését, modoros körülírások, helytelen szóhasználat

e)   Mi a következő mondatok legfőbb hibája? Hogyan nevezik az elcsépelt, gyakran használt 
kifejezéseket, amilyenek az aláhúzott szavak is? 

 „»papi« kackiás bajúsza, midőn kapáját megpedrése közben a küszöbre teszi”

 „kicsit hányaveti modora mögött nagyon melegszívű barátnő dobogott” 

 „összefutó számban szinte érzem az ön forró feketéjének zamatos ízeit”

 A legfőbb hiba megnevezése: közhelyek, de azokat is helytelenül használja a beszélő
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f)  Mire vagy kire asszociálhatunk az alábbi idézetek olvasásakor? 

 „én jöttem el hozzád szerelem miatt, mint Tatjána Puskinhoz a Kútvölgyibe” (Anyegin)

 „szeretlek… mint a vérpadig” (Jókai: Szeretve mind a vérpadig))

 „még sok szépet rejtegetett számára az élet marsallbotja” (Napóleon)

  „az ősz meleg fénye minden arcra kicsalt 3-4 mosolyt, mely a lélek indián napsütése” (in-
dián nyár, vénasszonyok nyara)

  „Nem szeretnék »bunkó« illetve porcelánbolt lenni” (szólás-mondás: elefánt a porcelánbolt-
ban)

 „elárultad a fogad fehérjét” (szólás helytelen használata: kimutatta a foga fehérét)

 „arca alól kiszaladt a »talaj«” (szólás helytelen használata: kiszaladt lába alól a talaj)

  „Nadrágbani térdei egymáshoz koccantak, mint a kocsonya” (szólás helytelen használata: 
reszket, mint a miskolci kocsonya)

 „hiba csúszott a kréta köré” (szólás helytelen használata)

g)   Az alábbi szövegrészlet tele van helyesírási és stilisztikai hibákkal, helytelenül használt 
szavakkal. Írjátok át a szöveget mondatról mondatra úgy, mintha egy újság tudósítójaként 
dolgoznátok.  Próbáljatok tárgyilagosak és pontosak lenni!

  „Ilyen gondolatokkal telt-múlt a „nyúlfarknyi” útvonal, melynek kövezetén Margittay 
Edina zavart lelke szárnyalt a Gerbaud felé.”

 Például: Ezeket gondolta a rövid úton, a Gerbaud felé haladva.

  „Hosszan vivódott, hogyan mondja el ebédnéli mély élményét Bizalmasának, melyet se-
hogysem tudott elhessenteni.”

 Például: Sokáig vívódott, hogyan mondja el az ebédnél szerzett élményeit barátnőjének.

  „Szerencsére még keresztben sem tette a „lábát”, ami sajnos néha szokása volt, amikor 
egyszercsak beviharzott Mercedes.”

 Például: Alig ült le, amikor beviharzott Mercedes.

 „Egymás nyakába borulva ültek le kölcsönös pusziváltás és üdvözlés után.
 – De jó, hogy látlak! –
 Mondták és hasonlókat.”

 Például: Üdvözölték egymást, majd leültek.
  – De jó, hogy látlak! –
 Örültek a találkozásnak.
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4.  a következő szövegrészlet stílusának rövid, szóbeli elemzésével 
világítsátok meg a regény nyelvében rejlő iróniát, gúnyt!

„Az ablakhoz érve kinyitotta a hatalmas, csupaüveg ablakot. Szép ovális arcát meglebbentette 
a langyos őszi huzat. Amint kis beszélgetőtársát kidobta, maga is kinézett azon. Balra a Lánc-
híd karcsú ivét pillantotta meg, háttérben a Halászbástya s Hilton impozáns épülettömbjével, 
jobbra a Tihanyi Apátság két karcsú tornya volt látható. E kettőt a Rózsa-domb merész íve 
kötötte össze, valamint a Margit-híd s Sziget lágyan susogó lombja, melyet madarak „csicser-
gése” tett változatossá.

Éppen idáig jutott gondolatai láncszemében, mikor a kis Katicabogárka leért a Váci utca 
napfényes díszkövezetére, ám nem ütötte meg magát. Edina közepeset sóhajtott, de nem 
engedett szabad folyást emlékei megrohanásának munkaidőben, hanem gépéhez ült és vi-
dáman ütni kezdte…”

Irónia, gúny
Például: képzavar („gondolatai láncszemében”, a Rózsadomb merész íve, „lágyan susogó lomb”), közhe-
lyek („impozáns épülettömb”, „két karcsú torony”, „madarak csicsergése”), szóismétlés; helytelen szó-
rend, bonyolult körülírás

5. feladat

a)  Készítsetek Parti Nagy Lajos művéről könyvajánlást – szövegrészletek felhasználásával 
– az iskolaújság számára! 

 Kinek, mely korosztálynak ajánlanád a könyvet? 
 Legalább három érvet fogalmazz meg, hogy miért érdemes a könyvet elolvasni!

 vagy

b) Készíts fülszöveget a könyv új kiadásához hatáskeltő nyelvi elemek felhasználásával!



11. „egy történet”
(kertész imre: jegyzőkönyv

eSterHázy Péter: 
élet és irodAlom)

szempontrendszer kialakítása projektorientált 

szövegfeldolgozási eljárások alkalmazásához; 

a műcím, a téma, a szerkezet, a műfaj értelmezése

KÉSZÍTETTE: FORGÁCS ANNA
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moDulleíráS

A modul céljA Két mű (az „ikerelbeszélés”) viszonyának értelmezési lehetősé-
gei; műelemzési szempontok kialakítása; a téma, a szerkezet, a 
műfaj összehasonlító elemzése

Időkeret 90 perc (2 tanórára, egy foglalkozásra való feladatsor)

Ajánlott korosztály 17–18 évesek (11–12. évfolyam)

Ajánlott megelőző  
és követő tAnAnyAg 

(előzetes és követő kész-
ségfejlesztő tevékenység 

vAgy Ismeret)

Megelőző tananyag: 
Irodalmi önképző 11–12. évf.: 1–5. modul (epikai művek elemzése)
Követő tananyag: 
Irodalmi önképző 11–12. évf.: 12–14. modul: az elbeszélések 
projektjellegű feldolgozása

modulkApcsolódásI 
pontok

Tágabb környezetben
Tantervi kapcsolódások:
Magyar nyelv és irodalom 5–12. évfolyam – kortárs irodalom, 
szövegtan (intertextualitás), műfajok, esztétikai minőségek, a 
kortárs irodalom nyelvi jellemzői
Kereszttantervi kapcsolódások:
Információs és kommunikációs kultúra – a kritikai és kreatív 
olvasás képességének fejlesztése, beleértve mind a valós, mind 
a virtuális csatornákon keresztül felfogott jelek befogadását, ér-
telmezését. Vizuális és verbális információhordozók által közve-
tített tudás együttes értelmezése
Tanulás – szépirodalmi szövegek összehasonlítása, projektori-
entált tanulási forma gyakorlása

Szűkebb környezetben 
A szövegértés-szövegalkotás képességének fejlesztése az inter-
textualitás felismerése, funkciójának értelmezése szépirodalmi 
szövegekben

A képességfejlesztés  
fókuszAI

Kiemelt fejlesztési feladatok: 
A különböző műfajú és formájú, illetve nem folyamatos szöve-
gek értő olvasása; a szövegrész értelmezése az ábrák, képek, di-
agramok által közvetített információkkal együtt. A szövegértés 
ma minden szövegtípust érint: „mely magába foglalja a kritikai 
és kreatív olvasás képességének fejlesztését, beleértve mind a 
valós, mind a virtuális csatornákon keresztül felfogott jelek be-
fogadását, értelmezését és megválaszolását.” (Nat 2003)
A modul feladatsora az összehasonlító elemzés készségét kíván-
ja fejleszteni, az értelmezéssel a két mű viszonyát, a témában, 
szerkezetben, műfajban megmutatkozó azonosságokat és kü-
lönbségeket felismertetni. Az elemzéssel, az értelmezéssel cél a 
szövegek denotációs és konnotációs jelentéseinek megértése; a 
stílusárnyalatok, esztétikai minőségek, hangnemek értelmezé-
se a szövegekben. A projektjellegű munkához a meghatározott 
szempontok szerinti információk gyűjtése, rendszerezése és al-
kalmazása a logikai képesség fejlesztését is szolgálja. 
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módszertani ajánlás 

A következő (11–14.) modulok anyaga Kertész Imre Jegyzőkönyv, illetve Esterházy Péter Élet 
és irodalom című elbeszélésére épül, mely „Egy történet” címen egy kötetben jelent meg. Az 
egymáshoz intertextuálisan kapcsolódó művek egy kötetben való megjelenése önmagában 
is felhívó jelleggel bírhat. A két elbeszélés közötti viszony feltárására érdemes hosszabb időt, 
több órát fordítani, és a tanulók, ill. tanulópárok önként vállalt vagy egyénileg javasolt felada-
taira építeni a témakör feldolgozását. 

Az „Egy történet”, azaz a két mű értelmezéséhez kapcsolódó modulok feldolgozásához a 
projektmódszert ajánljuk. Az utóbbi időben egyre többet olvashatunk ugyanis a projektpe-
dagógia, illetve a projektorientált módszer jelentőségéről, hatékonyságáról. A projektoktatást 
mint oktatási stratégiát M. Nádasi Mária a következőképpen értelmezi: „Valamely komplex 
téma, azaz pedagógiai projekt olyan feldolgozása, amelynek során a téma meghatározása a 
munkamenet megtervezése és megszervezése, a témával való foglalkozás, a munka ered-
ményeinek létrehozása és bemutatása, a gyerekek valódi önálló (egyéni, páros, csoportos) 
tevékenységén alapul. A pedagógus feladata a gyerekek önállóságának helyt adni, ezt az 
önállóságot facilitátorként, szupervizorként, tanácsadóként segíteni.” A szerző elkülöníti a 
projektorientált (projektszellemű, projektszerű) oktatás fogalmát. Ebben az esetben ugyanis 
a pedagógus határozza meg a témát, vagy a tanulók által felvetett téma kidolgozásában a pe-
dagógus erőteljesebben részt vesz, de a feldolgozás már a projektoktatásra jellemző módon 
zajlik. A két elbeszéléshez sokrétű és sokoldalú feladattípus, feladatsor kapcsolódhat, mert jó 
lehetőséget ad a különböző műveltségterületek koordinálására, a tanuló igénybevételére, így 
a motivált tanulásra.

A feladatok egyéni tanulási formával is megoldhatóak, de javasoljuk a kooperatív forma 
előnyben részesítését, illetve a projektorientált tanulási forma megvalósítását. 

Minthogy a tanulók többsége vélhetően most ismerkedik meg a projektorientált tanulással, 
célszerű a bevezető órán e tanulási formát és a várható eredményeket részletesen bemutatni. 

értékeléS 

Az Irodalmi önképző foglalkozásain kitüntetett szerepe van a kvalitatív értékelésnek, a telje-
sítmények szóbeli megítélésének. A megítélés normáit ismerjék meg a tanulók, és a holiszti-
kus (átfogó), valamint a horizontális (tartalmi összetevők szerinti minősítés) forma egyaránt 
jelenjen meg az értékelésben. A foglalkozások jellegének megfelelően cél egyrészt a szöveg-
értési-szövegalkotási sikerek megerősítése, másrészt a hibáknak és nehézségeknek a differen-
ciált feltárása. A segítő funkció megkívánja, hogy minden elvárható tudáselemre kiterjedjen 
az értékelés, azaz a diákok világosan lássák, miben biztos a tudásuk és miben bizonytalan. Az 
információk segítik a diákok reális önértékelésének a fejlődését, és ezáltal az önkorrekcióhoz 
is ösztönzést kaphatnak. Elsősorban a teljesítmény pozitív elemeit minősítsük. 
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támogatórenDSzer 

A kooperatív tanulási módszerek és a csoportmunkával kapcsolatos kiadványok ajánlottak a 
tanári felkészüléshez. Ezek bibliográfiája a kereszttanterv és koncepció mellékletében található. 
Alapfelkészítés a szövegértés-szövegalkotás fejlesztésére (30 órás továbbképzés)
Tanácsadás: a szövegértés-szövegalkotás szakmai bizottságának igénybevétele

M. Nádasi Mária: Projektoktatás. Gondolat Kiadói Kör ELTE BTK Neveléstudományi Intézet, 
Budapest, 2003.
Knausz Imre: A tanítás mestersége. Egyetemi jegyzet.
Balázs Géza: A komplex szövegvizsgálat szempontjai. In: Szövegtani gyakorlatok, vázlatok és 
tanulmányok. Budapest, 1994.
Hima Gabriella: Az irodalomtudomány jelenkori irányzatai. Eötvös József Könyvkiadó. 
Budapest, 1999.
Imre László: Jegyzőkönyv. Hitel, 1994, 11. sz. 105–108. o.
Kulcsár-Szabó Zoltán: Intertextualitás: létmód és/vagy funkció? Irodalomtörténeti Közlemények, 
1995. 495–541. o.
Selyem Zsuzsa: Irodalom és irodalom – a mellérendelés etikája. Pannonhalmi Szemle 2001, 
3. sz. 75–97. o.
Szirák Péter: Kertész Imre „A pesszimizmus: bátorság”. Kalligram Könyvkiadó, Pozsony, 2003.
Tolcsvay Nagy Gábor: „Nem találunk szavakat”. Kalligram Könyvkiadó, Pozsony, 1999.
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moDulvázlat

lépések,  
tevékenységek

(a mellékletekben részle-
tesen kifejtve)

kIemelt  
készségek,  
képességek

célcsoport /
A dIfferencIá-

lás lehetőségeI

tAnulásszervezés
eszközök 

(mellékletben)munkA- 
formák

módszerek

1. A projektorientált tanulási forma megismerése, az „ikerelbeszélés” elemzési lehetőségei

1. Irányított beszélge-
tés, motiválás: 
a) Ismeretek, ol-
vasmányélmények 
– Kertész Imre és 
Esterházy Péter 
művei
b) A projektorien-
tált tanulási forma 
jellemzői

Ismeretek, 
olvasmányok 
meghatáro-
zott szem-
pontú felidé-
zése 
Együttműkö-
dés feladat-
megoldásban

Munkaforma 
szerint

Frontális Beszélgetés
Írásbeli

Munkalap 1.

2. Szempontrend-
szer kialakítása 
műértelmezéshez 
fürtábra segítsé-
gével

Fürtábra 
készítés, 
lényegkieme-
lés, poétikai 
ismeretek 
alkalmazása

Munkaforma 
szerint
Idő szerint

Frontális és 
páros
Differen-
ciált

Szóban 
Írásban

Munkalap 1. 

3. Jegyzőkönyv – Élet 
és irodalom (cím, 
mottó, téma, szer-
kezet, műfaj)

Műelemzési 
szempontok 
érvényesítése, 
irodalomel-
méleti ismere-
tek alkalma-
zása

Munkaforma 
szerint

Egyéni és 
páros

Szóban  
Írásban

Munkalap 1.

4. Grafikonok értel-
mezése
(tipográfia, írásje-
lek)

Grafikonok-
ból levonható 
következte-
tések szóbeli 
megfogalma-
zása

Idő szerint Szóbeli Írásbeli 
feladat

Munkalap 1.

2. Szövegszerkesztés-szövegalkotás

1. Az írásbeli felada-
tok alapján össze-
foglalás

Lényegki-
emelő képes-
ség

Idő szerint Frontális 
vagy 
egyéni

Közös meg-
beszélés

3. Az írásbeli feladatok megoldásainak bemutatása, értékelése

1. A feladatok meg-
oldásának közös 
értékelése, a leg-
jobbak portfólióba 
gyűjtése

Idő szerint
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a felDolgozáS menete

1. A projektorIentált tAnulásI formA megIsmerése, Az „Ikerelbeszélés” elemzésI 
lehetőségeI 

Tanári tevékenységek Tanulói tevékenységek

Feladat 
Irányított beszélgetés, motiválás: mit tudnak 
a tanulók Kertész Imréről, a Sorstalanságról, a 
Nobel-díjról, illetve Esterházy Péter műveiről. 

A tanulók beszámolnak ismereteikről, olvas-
mányélményeikről, filmélményükről.

Feladat
A Jegyzőkönyv és az Élet és irodalom elemzésé-
hez projektorientált tanulási tevékenység cél-
ratörő megtervezése. 

Irányított beszélgetés: elemzési szempontok 
gyűjtése, illetve közös kialakítása

Fürtábra készítése közösen a táblán és a mun-
kafüzetben: a közösen elfogadott elemzési 
szempontok beírása a fürtábrába

Fürtábra készítése, javaslat az elemzési szem-
pontokra, javaslatok megbeszélése
Munkalap 1. feladat megoldása

Feladat
A projekt megvalósításának követelményei
A művek értelmezéséhez közösen kiválasz-
tott szempontok alapján ütemterv készítése a 
feldolgozáshoz. 
4x2 óra foglalkozásainak témája:
1.  Az ütemterv elkészítése, az „ikerelbeszélés” 

értelmezése I. (műcím, mottó, kompozíció, ol-
vasói élmény);

2.  A történetmondás sajátossága, a szöveg narra-
tív-diskurzív alakítása;

3.  „A nyelv fennköltségének megvonása”, szó-
kincs, színkép;

4.  Intertextualitás, a szövegek közötti kapcsolatot 
teremtő elemek feltárása

A lehetséges produktum közös kijelölése:
A)  Egy szövegértelmező dolgozat elkészítése, ol-

vasói reflektálás megfogalmazásával
vagy 
B)  A két mű motiváló ismertetése. az iskolatársak 

számára szervezett irodalmi délutánon
vagy
C)  Olvasói kalauz összeállítása az intertextualitás 

értelmezéséhez (hivatkozások, források meg-
jelölése, szövegbeli szerepük értelmezése) 

Részt vesznek a tervezésben, az ütemterv ki-
alakításában.
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Feladat
A tanulási folyamat szervezeti kereteinek kö-
zös kialakítása, szervezése

Csoportalakítás: Két-három tanuló dolgozhat 
együtt. Válasszanak a megbeszélt témák és tevé-
kenységek közül! Célszerű ugyanazon témát két 
különböző párral vagy kiscsoporttal feldolgoz-
tatni, hogy a megközelítési módok különbségei, 
hasonlóságai szemléletesen táruljanak fel.

Feladat
A munkalap feladatainak megoldatása A munkalap feladatainak megoldása

2. szövegszerkesztés-szövegAlkotás

Tanári tevékenységek Tanulói tevékenységek

Feladat
Irányított beszélgetés: az írásbeli feladatok 
meghatározott szempontú összefoglalása

Szóbeli szövegszerkesztésben megadott szem-
pontok érvényesítése

3. Az írásbelI felAdAtok megoldásánAk bemutAtásA, értékelése

Tanári tevékenységek Tanulói tevékenységek

A legjobb munkák kiválasztatása A tanulók közösen kiválasztják a legjobb mun-
kákat, és elhelyezik az osztály-portfólióba.
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munkalaP megolDáSSal

1.  tegyetek javaslatot az elbeszélések elemzési szempontjaira, majd a 
közösen elfogadott szempontokat írjátok be a fürtábrába!

Például:
 

2.  készítsetek ütemtervet, időbeosztást a feladatok elvégzéséhez! 
(négy foglalkozásban gondolkodhattok.)

 Például: 
 Feladatértelmezés: …10….. perc
 Feladatok egymás közötti elosztása: …10…. .perc
  A feladatok megoldására szánt idő és felkészülés a beszámolóra (foglalkozásonként): …kb. 30-50…

perc
 Beszámolók, értékelések: …20-30… ..perc
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3. értelmezzétek a művek címét és mottóját! 
 Cím:
 Jegyzőkönyv: hivatalos irat, adatok tényszerű közlés
 Élet és irodalom: irodalmi és közéleti hetilap címe

 Mottó: 
 Jegyzőkönyv: részlet a Miatyánk imából
 Élet és irodalom: ajánlás Kertész Imrének

4.  az alábbi grafikonok az elbeszélések külső felépítését mutatják be. 
értelmezzétek a grafikon adatait! 

A grafikon azt mutatja, hogy a két mű karakterszáma és a sorok száma szinte azonos, illetve az Élet és 
irodalom című mű a rövidebb, ahogyan ezt az újraírás, a „válasz-etika” megkívánja. A szöveg egészének 
a tagolása azonban fordított arányt mutat: az Esterházy-szövegben a bekezdések száma tízzel több, és a 
kisebb terjedelemhez képest a szavak száma is megnő. Azaz tagoltabb, több kisebb egységből épül föl.
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5.  a szöveg írásképének, a betűtípus használatának jellegzetességeit 
olvashatjuk le a következő diagramról. fogalmazzátok meg röviden, 
hogy miben hasonlít, miben különbözik e tekintetben a két mű!

  

Mindkét mű él a dőlt betűs forma használatával. A diagramok szerint viszonylag kevés az eltérés a dőlt 
betűs szavak és a dőlt betűs szövegrészletek megjelenési számában (19, 24), abban azonban már észlel-
hető a különbség, hogy egy-egy helyen egyetlen szóból vagy több szóból áll a dőlt betűs rész. Míg a Jegy-
zőkönyvben a hosszabb, a több szóból álló szövegrészleteknek a betűtípusa ez, az Élet és irodalomban az 
egy szóból álló a jellemzőbb. Ez utóbbi jobban próbára teszi az olvasót, hiszen az adott szövegkörnyezet 
ellenére is több jelentést idézhet.
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6.  táblázatkezelő program segítségével készítsétek el, hogy milyen 
írásjelek, milyen arányban szerepelnek az elbeszélésekben! 
néhány mondatban fogalmazzátok meg a hasonlóságokat és 
különbségeket! írjatok példákat is!

 
 

Az írásjelek száma megközelítően azonos (1291-1397). Feltűnő azonban az Élet és irodalomban a záróje-
lek használatának sűrűsége. A zárójelen belüli szövegek sajátosságára jellemző, hogy a Jegyzőkönyvben 
elsősorban a szövegrészletek pontosítása vagy ironikus értelmezés jelenik meg. Pl. „amely jegyzőkönyv 
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fel- és (nyilván) nyilvántartásba vétetett”; (ahogyan a régebbi színdarabok instrukciói szóltak); (ha nem 
is éppen kedvesen); (vagy balra: nem emlékszem). Az Élet és irodalomban az ironikus, rövid megjegy-
zések pl.(kajlán tartom magam, ezért görcsöl, görcsöl, ezért még kajlábban tartom magam); (Kellbimbó, 
mondanám, ha nem tudnám, hogy beírtok az ellenőrzőmbe) mellett hosszabb kitekintést, kitérést, szó-
értelmezést is közre fog a zárójel, pl. a „Futólag megjegyzem, hogy a magyar gerinc szó elképesztő új 
mozgásokat vett föl, csúfondáros fintorokat vág, ha egy épeszű szövegbe tesszük, kis hullámokat ver…” 
kezdetű szövegrészlet 34 sora.

7.  alkossatok két csoportot, és készítsétek el a két elbeszélés 
szerkezeti vázlatát, majd fogalmazzátok meg, hogy milyen 
szerkezettípus jellemzi a műveket!

 A) csoport
  A Jegyzőkönyv szerkezeti vázlata 

 Például:
 1. Készül egy írás/szöveg: ez a jegyzőkönyv, de az Írás (Biblia) megidézésével.
 2. Út – motívum: bécsi utazás I.  / meghívás /.
 3. Jelenés: János jelenései / az egyik kulcsszó : Megváltás /.
 4. Folytatódik az írás; elmélkedés életről és álomról, majd: temetés.
 5. Út – motívum: bécsi utazás II. / készülődés, tervek, vonat, vám, fővámos /.
 6.  Jegyzőkönyv / fontos utalás korábbi regényére: a valóság már az irodalomban egyszer megtör-

tént/
 7. Út – motívum: bécsi utazás III. / visszaút – „értem az életemet”.

  Időrendre épülő, láncszerű szerkezet, s ebbe épül be mozaikszerűen az „irodalom”. Motivikus szem-
pontból azonban egy keret is megfigyelhető: a megbocsátás gondolatának a visszatérése.

 B)  csoport
   Az Élet és irodalom szerkezeti vázlatát elkészíthetitek úgy is, hogy megnevezitek, milyen 

motívumokra épül a mű! (például fájdalom, ismételten megnevezett szereplők) 

 Például: 
 1. Fájdalmak a) saját fájdalom    hát
     b) a világ fájdalma  gerinc
     c) az irodalom fájdalma  morgás
 2. A bécsi út  a) út – motívum - Bécs
     b) emberi út  öregedés
     c) számvetés  „régi bűnök”, régi utak
 3. „Mások”  a) Szebek Miklós
     b) Maya
     c) Olga
 4. SATÖBBI  a) szeretet
     b) csönd
     c) félelem
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önértékelő lap

Nevünk:

A kapott feladat Munkalap:

A feladat megoldásában 
gondot jelentettek:

Érdekesnek tartottuk a 
feladatokat, indoklás

Igen. Indoklás:

Nem. Indoklás:

Más feladatoknak jobban 
örültünk volna Másik feladat megnevezése:

Együtt könnyebben vagy 
nehezebben ment a 
megoldás

Igen. Indoklás:

Nem. Indoklás:

egyéni értékelő lap

Név:

A választott vagy kapott
feladat Munkalap: 

A feladat megoldásában
gondot jelentettek:

Érdekesnek tartottam a
feladatokat, indoklás

Igen. Indoklás:

Nem. Indoklás:

Másik feladatnak jobban
örültem volna Másik feladat megnevezése:

Páros munkában köny-
nyebben vagy nehezeb-
ben megy a megoldás

Igen. Indoklás:

Nem. Indoklás:



12. „egY történet” (2.)

a történetmondás sajátosságának, a szöve-

gek narratív-diskUrzív alakításának elemző 

értelmezéSe éS kreatív íráSgyakorlatok

KÉSZÍTETTE: FORGÁCS ANNA
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moDulleíráS

A modul céljA A történetmondás, a narratív-diskurzív szövegalkotási eljárás 
sajátosságainak az értelmezése, az elbeszélések jellegzetessége-
inek összehasonlítása

Időkeret 90 perc (2 tanórára, egy foglalkozásra való feladatsor)

Ajánlott korosztály 17–18 évesek (11–12. évfolyam)

Ajánlott megelőző  
és követő tAnAnyAg 

(előzetes és követő kész-
ségfejlesztő tevékenység 

vAgy Ismeret)

Megelőző tananyag: 
Irodalmi önképző 11–12. évf.: 11. modul 
Követő tananyag: 
Irodalmi önképző 11–12. évf.: 13–14. modul (az elbeszélések 
projektjellegű feldolgozása)

modulkApcsolódásI 
pontok

Tágabb környezetben
Tantervi kapcsolódások:
Magyar nyelv és irodalom 5–12. évfolyam – kortárs irodalom, 
szövegtan (intertextualitás), szövegszerkesztési eljárások, eszté-
tikai minőségek, a kortárs irodalom nyelvi jellemzői

Kereszttantervi kapcsolódások:
Információs és kommunikációs kultúra – a kritikai és kreatív 
olvasás képességének fejlesztése, beleértve mind a valós, mind 
a virtuális csatornákon keresztül felfogott jelek befogadását, ér-
telmezését. Vizuális és verbális információhordozók által közve-
tített tudás együttes értelmezése
Tanulás – szépirodalmi szövegek összehasonlítása, projektori-
entált tanulási forma gyakorlása

Szűkebb környezetben 
A szövegértés-szövegalkotás képességének fejlesztése, az el-
beszélési, történetmondási formák funkciójának értelmezése 
szépirodalmi szövegekben

A képességfejlesztés  
fókuszAI

Kiemelt fejlesztési feladatok:
A különböző műfajú és formájú, illetve nem folyamatos szöve-
gek értő olvasása; a szövegrész értelmezése az ábrák, képek, di-
agramok által közvetített információkkal együtt. A szövegértés 
ma minden szövegtípust érint: „mely magába foglalja a kritikai 
és kreatív olvasás képességének fejlesztését, beleértve mind a 
valós, mind a virtuális csatornákon keresztül felfogott jelek be-
fogadását, értelmezését és megválaszolását.” (Nat 2003)
Szövegtani ismeretek alkalmazása, a történetmondás sajátos 
formáinak feltárása. Az elemzéssel, az értelmezéssel cél a szöve-
gek denotációs és konnotációs jelentéseinek megértése; a stílu-
sárnyalatok, esztétikai minőségek, hangnemek értelmezése
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módszertani ajánlás 

A modul feladatsora az „ikerelbeszélések” összehasonlító elemzésével a két műben a törté-
netmondás, a narratív-diskurzív beszédmód hasonlóságait és különbségeit vizsgálja. A fog-
lalkozást célszerű irányított beszélgetéssel kezdeni, és áttekinteni az előző órákon megismert 
fürtábrát, azaz az ott szereplő szövegértelmezési szempontokat. Így érzékeltetjük a foglalko-
zások egymáshoz kapcsolódását. A feladatsorok szövegrészletekhez kapcsolódnak, megoldá-
sukhoz csoport- vagy pármunkát ajánlunk. A kulcsszavak, jellegzetes szavak értelmezéséhez 
grafikon szerepel a feladatokban. Ha van rá lehetőség, a grafikont projektorral vetítsük ki a 
közös elemzéshez, az adatokból levonható következtetések szóbeli megfogalmazásához. Az 
egyes kulcsszavak szövegkörnyezetének, jelentéstartalmának vizsgálatakor a hasonlóságo-
kat és különbségeket egyaránt figyeltessük meg a két novellában.

értékeléS 

Az Irodalmi önképző foglalkozásain kitüntetett szerepe van a kvalitatív értékelésnek, a telje-
sítmények szóbeli megítélésének. A megítélés normáit ismerjék meg a tanulók, és a holiszti-
kus (átfogó), valamint a horizontális (tartalmi összetevők szerinti minősítés) forma egyaránt 
jelenjen meg az értékelésben. A foglalkozások jellegének megfelelően cél egyrészt a szöveg-
értési-szövegalkotási sikerek megerősítése, másrészt a hibáknak és nehézségeknek a differen-
ciált feltárása. A segítő funkció megkívánja, hogy  minden elvárható tudáselemre kiterjedjen 
az értékelés, azaz a diákok világosan lássák, miben biztos a tudásuk és miben bizonytalan. Az 
információk segítik a diákok reális önértékelésének a fejlődését, és ezáltal az önkorrekcióhoz 
is ösztönzést kaphatnak. Elsősorban a teljesítmény pozitív elemeit minősítsük. 

támogatórenDSzer 

A kooperatív tanulási módszerek és a csoportmunkával kapcsolatos kiadványok ajánlottak a ta-
nári felkészüléshez. Ezek bibliográfiája a kereszttanterv és koncepció mellékletében található. 
Alapfelkészítés a szövegértés-szövegalkotás fejlesztésére (30 órás továbbképzés)
Tanácsadás: a szövegértés-szövegalkotás szakmai bizottságának igénybevétele
M. Nádasi Mária: Projektoktatás. Gondolat Kiadói Kör ELTE BTK Neveléstudományi Intézet, 2003. – 1, 
Budapest. 
Knausz Imre: A tanítás mestersége. Egyetemi jegyzet.
Balázs Géza: A komplex szövegvizsgálat szempontjai. In: Szövegtani gyakorlatok, vázlatok és tanulmányok. 
Budapest, 1994.
Hima Gabriella: Az irodalomtudomány jelenkori irányzatai. Eötvös József Könyvkiadó. Budapest, 1999.
Imre László: Jegyzőkönyv. Hitel, 1994 11. sz. 105–108. 
Kulcsár-Szabó Zoltán: Intertextualitás: létmód és/vagy funkció? Irodalomtörténeti Közlemények, 1995, 
495–541.
Selyem Zsuzsa: Irodalom és irodalom – a mellérendelés etikája. Pannonhalmi Szemle, 2001, 3. sz. 75–97. 
Szirák Péter: Kertész Imre „A pesszimizmus: bátorság”. Kalligram Könyvkiadó, Pozsony, 2003.
Tolcsvay Nagy Gábor: „Nem találunk szavakat”. Kalligram Könyvkiadó, Pozsony, 1999.
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moDulvázlat

lépések,  
tevékenységek

(a mellékletekben részle-
tesen kifejtve)

kIemelt  
készségek,  
képességek

célcsoport /
A dIfferencIá-

lás lehetőségeI

tAnulásszervezés
eszközök 

(mellékletben)munkA- 
formák

módszerek

1.  A történetmondás, a narratív-diskurzív szövegalakítás jellemzői az „ikerelbeszélésekben”, 
a szókincs, a szóhasználat sajátosságai

1. Irányított beszélge-
tés, motiválás: 
 Az előző foglal-
kozás anyagának 
áttekintése,
a fürtábra új témá-
jának értelmezése

Ismeretek, 
meghatáro-
zott szem-
pontú felidé-
zése
Szóbeli szö-
vegalkotás

Munkaforma 
szerint

Frontális Beszélgetés

2. Jegyzőkönyv – Élet és 
irodalom 
A történetmondás, 
a narratív-diskur-
zív szövegalakítás 
jellemzői az „iker-
elbeszélésekben”

Információke-
reső olvasás
Szövegtani 
ismeretek 
alkalmazása, 
a történet-
mondás sajá-
tos formáinak 
feltárása

Munkaforma 
szerint
Idő szerint

Frontális és 
páros
Differen-
ciált

Szóban 
Írásban

Munkalap 1. 

3. A szókincs, a kulcs-
szavak, a szószer-
kezetek sajátossá-
gainak feltárása

Szótani, szó-
szerkezeti 
ismeretek 
alkalmazása 
szövegelem-
zésben

Munkaforma 
szerint

Egyéni és 
páros

Szóban  
Írásban

Munkalap 1.

4. Grafikonok értel-
mezése
(statisztikai vizsgá-
latok)

Grafikonokból 
levonható kö-
vetkeztetések 
szóbeli megfo-
galmazása

Idő szerint Szóbeli Írásbeli 
feladat

Munkalap 1.

2. Szövegszerkesztés-szövegalkotás

Vázlatkészítés: a 
szeretet szó szö-
vegkörnyezetének 
szóbeli bemutatá-
sához

Lényegkieme-
lő képesség,
kifejezőképes-
ség fejlesztése

Idő szerint Páros vagy 
egyéni

Közös meg-
beszélés

3. Az írásbeli feladatok megoldásainak bemutatása, értékelése

1. A feladatok meg-
oldásának közös 
értékelése, a leg-
jobbak portfólióba 
gyűjtése

Idő szerint
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a felDolgozáS menete

1. A történetmondás, A nArrAtív-dIskurzív szövegAlAkítás jellemzőI Az „Ikerelbeszélé-
sekben , A szókIncs, A szóhAsználAt sAjátosságAI

Tanári tevékenységek Tanulói tevékenységek

Feladat
Irányított beszélgetés: az előző foglalkozás 
műelemző-értelmező szempontjainak össze-
foglalása, a fürtábra áttekintése

A tanulók beszámolnak ismereteikről, megbe-
szélik az új elemzési szempontokat.

Feladat
–  A Jegyzőkönyv és az Élet és irodalom elbeszélő-

módjának, a szövegalkotás jellegzetességei-
nek feltárása

–  A narratív-diskurzív eljárás megfigyelése 
szövegrészletekben

– A feladatok kijelölése, értelmezése

Munkalap 1. feladat megoldása

Feladat
A szókincs, a szóhasználat sajátosságainak 
értelmezése, grafikon segítségével következte-
tések megfogalmazása

Munkalap

A szeretet szó szövegkörnyezetének vizsgála-
ta, táblázat kitöltése

Munkalap, táblázat kitöltése

2. szövegszerkesztés-szövegAlkotás

Tanári tevékenységek Tanulói tevékenységek

Feladat
Vázlatkészítés a szeretet szó szövegkörnyeze-
tének elemző bemutatásához

Szóbeli szövegszerkesztés megadott szempon-
tok érvényesítése

3. Az írásbelI felAdAtok megoldásánAk bemutAtásA, értékelése

Tanári tevékenységek Tanulói tevékenységek

Az írásbeli feladatmegoldásokból a legjobb 
munkák kiválasztatása

A tanulók közösen kiválasztják a legjobb mun-
kákat, és elhelyezik az osztály-portfólióba. 
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munkalaP megolDáSSal

1.  vizsgáljátok meg a következő szövegrészletben a szövegalkotási 
eljárást, a történetmondás módját!

a) csoport

De nem tűnődhetem tovább, szólítanak; „most sietve ugrott hát talpra, hogy az irodába kö-
vesse a vámost”. Ott ülnek mind, a szürke emberek. „Egyikük cigarettázott, a másik valami-
féle irományok közt lapozgatott, a harmadik őt fürkészte – ködös tekintete előtt úgy össze-
mosódtak, hogy Köves végül egyetlen, háromfejű, hatkezű gépnek látta őket”: saját, prófé-
tikus szavaim, A kudarc című regényemből. Emberem, a fővámos, most papírokat rak elém: 
olvassam el és írjam alá. Mi ez? A jegyzőkönyv, mondja. Olvasni kezdem. Az első mondatnál 
– csaknem három sort tesz ki – elakad a lélegzetem. E pillanatban megszáll, elönt és lenyűgöz 
a tisztánlátás. E pillanatban végre pontosan tudom már, hogy mi történt velem. Szinte heu-
rékát kiáltanék. Mindent, mindent, / mindent értek, / mindent átlátok már! / Hollóid szárnyát hallom 
suhogni… – igen: ez a három sor lényegében azt tartalmazza, hogy 1991. április 16-án, satöbbi, 
miután ő, a vámhatósági ember ismertette velem a vonatkozó valuta-, devizaszabályokat, a 
kivihető összeg felső határát és az azon felüliek engedélyhez kötöttségét, felszólított, satöbbi. 
Mármost ez az ember semmit sem ismertetett velem. Felszólítani, igaz, felszólított: ezt azon-
ban korántsem korrekt és törvényes felszólításnak, hanem váratlan keresztkérdésnek ható 
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formában tette. Ezzel a kérdés eldőlt, megindult egy bizonyos mechanizmus. Legalább ötven 
esztendeje, amióta országom a kultúrvilág és legfőképpen önmaga ellen háborúba lépett, 
azóta ebben az országban – mondjuk, három év megszakítással – minden törvény mindig tör-
vénytelen volt. Ennek a vámembernek az eleve bűnöst föltételező, álnok kérdése mögött az 
én fülemben csizmák dübörögtek, mozgalmi dalok harsogtak, hajnali csöngetések sikongtak, 
az én szemem előtt börtönrácsok és szögesdrót kerítések meredeztek. Aki erre a kérdésre vá-
laszolt, nem én voltam, hanem az évtizedek óta gyötört, idomított, tudatában, személyében, 
idegrendszerében sérült, ha éppen nem halálra sebzett polgár – de inkább fogoly, mint pol-
gár. Még most, még itt, még e pillanat tört része alatt is megdöbbent és fölkavar az önsajnálat, 
a felismerés, hogy így éltem le az életemet, ahogyan leéltem, és hogy ez a méltatlan és gyilkos 
élet ilyen mélyen véste be gonosz jegyeit az ösztöneimbe. Ez az ember – fölteszem: anélkül, 
hogy maga is tudott volna róla – a puszta magatartásával, a modorával jóeleve hazudni kény-
szerített. Az ítélet nem egyszerre jön, az eljárás maga válik lassanként ítéletté (Franz Kafka: A per). 
Szinte sajnálom, hogy emberemet, a vámost, nem részeltethetem a megvilágosodásomban, 
hogy nem oszthatom meg vele nyilvánvaló igazságunkat. Elvégre ő is ember, neki is vannak 
ösztönei. És az ő ösztöneibe is ugyanazt vésték bele az évtizedek, mint az enyéimbe, csak ép-
pen az ellenkező előjellel. De mivel a kapcsolatunk olyan, amilyen – eufémisztikusan szólva 
hivatalos, azaz száz százalékig elidegenedett –, én ezt sosem tudom elmagyarázni neki, akkor 
sem, ha történetesen megértené, amit egyébként kötve hiszek. (Jegyzőkönyv)

a)   Húzzátok alá a szövegben azokat a mondatokat, mondatrészleteket, amelyek idézetek, 
vagy más szövegekre hivatkoznak!

b)   Különítsétek el az idézeteket, hivatkozásokat aszerint, hogy jelöltek vagy nem jelöltek a 
források! Az idézet kezdő szavát írjátok le! Melyik forrást tarthatjuk sajátosnak?

 Jelöltek:
 Most
 Egyikük
 Ítélet

 Nem jelöltek:
 Mindent

 Sajátos: önidézet

c)  Mi lehet a szerepe az idézeteknek?
  Pl. a történetmondás folyamatosságát megszakítják, késleltetik az eseményismertetést, asszociációk 

sorát indítják el

d)  Mire utal vissza, és mit vetít előre a „De nem tűnődhettem tovább.” szerkezet?

  Visszautal: az ellentétet hangsúlyozza az előző szövegrészlet „elmélkedő” állapotával szemben. Az 
„elmélkedő” állapot Dali és Nietzsche műveihez, az erkölcs értelmezéséhez kötődik.

  Előkészít: az érzékelt valóság megjelenítése, új beszédhelyzet, amely miatt megszakadt az elmélkedés

e)  Milyen hangvételűnek érzékelitek a „saját, prófétikus szavaim” kifejezést?
 ironikus
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f)   Mi lehet a szerepe A kudarc című regény „vámostörténete”megidézésének?
  összeköti a regénybeli, múltbeli történést a jelennel, és a fikció szintjén megalkotott szituáció a jelen 

valóságával összemosódik

g)   A következő szövegrészletben megjelenik a mű címe „Mi ez? A jegyzőkönyv, mondja. 
Olvasni kezdem” Milyen jelentésben szerepel itt a „jegyzőkönyv” szó?

 a hivatalos, adatokat rögzítő, a műfaj szabályai szerint érzelmektől mentes szövegre

h)  Milyen nyelvi formával bontja meg az adatszerű közlést az elbeszélő én?
 ismét kitérés következik, és dőlt betűs formával új asszociáció közlése

i)  Lexikon vagy internet segítségével értelmezzétek a „heuréka” jelentését!
  A „heuréka” jelentése: megtaláltam!, megvan!, boldog felkiáltás valaminek a felfedezésekor. A hagyo-

mány szerint Arkhimédész kiáltott fel így, amikor felfedezte a hidrosztatika alaptörvényét.

j)   Mit vezet be és milyen témát épít a szövegbe a „a bizonyos mechanizmus” megindulását 
közlő szerkezet?

  „a legalább ötven esztendővel” előbbi ország állapotát idézi meg: „minden törvény mindig törvény-
telen volt”; és a birtokos személyjellel („országom”) sajátjának vallott országban az ember „tudatá-
ban, személyében, idegrendszerében sérült, ha éppen nem halálra sebzett polgár – de inkább fogoly.

k)  Milyen jelentést hordoz a Kafka regényhősére való  utalás?
  A mű hőse Josef K., egy bank cégvezetője nem ismeri ki magát az ellene irányuló eljárás szövevé-

nyében. Ártatlanságának igazolásáért folytatott küzdelme kudarcot vall, hiszen kiismerhetetlen, ir-
racionálissá vált erők irányítják sorsát. Végül szinte belenyugodva veszi tudomásul a „BÜNTELEN 
BŰNÖSSÉGET”.

l)  Hogyan értelmezhető az „elvégre” kezdetű gondolatsor?
  Az elbeszélő ismét visszatér a jelenhez, hogy „elvégre” megjelöléssel emberként kezelje a vámost is. 

Az érvelés „és” kötőszóval indul, a mellérendelés azonban így zárul le: „Elvégre ő is ember, neki is 
vannak ösztönei. És az ő ösztöneibe is ugyanazt vésték bele az évtizedek, mint az enyéimbe, csak 
éppen az ellenkező előjellel.” 

b) csoport

Mi jellemzi Esterházy Péter elbeszélőmódját a következő szövegrészletben? Fogalmazzátok 
meg 8-10 mondatban! Megállapításotokat idézetekkel bizonyítsátok!

„Én nem állítom, hogy ennek a vámembernek az eleve bűnöst föltételező, álnok kérdése 
mögött az én fülemben csizmák dübörögnének, mozgalmi dalok harsognának, hajnali csön-
getések sikongnának, nem, s nem meredeztek az én szemem előtt börtönrácsok és szögesdrót 
kerítések. Akik erre a kérdésre válaszolt, az én voltam, hiába, én, nem az évtizedek óta gyö-
tört, idomított, személyében, idegrendszerében sérült, ha éppen nem halálra sebzett polgár, 
de inkább fogoly, mint polgár, én, aki azonban azt olvasta az említett novellában, hogy az, 
aki erre (arra) a kérdésre válaszolt, az nem az elbeszélő én (az Imre), hanem az évtizedek óta 
gyötört, idomított satöbbi, ezt olvasta, és ezt azonnal, mélyen és hevesen fölfogta, megértette, 
s ebben az azonnali, mély és heves értésben lett ő is satöbbi, évtizedek óta gyötört, idomított, 
tudatában, személyében sérült, ha éppen nem halálra sebezett satöbbi.
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Milyen szabad ország milyen fia? Pihét a forgószél, úgy lett ez önkép elfúva. Azt hittem, 
szabadságomban áll csak üldögélni egy vonatfülkében. Hogy megengedhetem magamnak, 
hogy bárgyún és fölkészületlenül meredjek a kérdezőre. A fegyelmezetlenség vétkébe estem, 
mert az hittem, véget ért az állandó fegyelem kibaszott, kurva epocha. Van, ami véget ért, de 
ez nem ért véget. Hibáztam, és lecsaptak rám. Nem rendesen nem volt nekem görcs a gyom-
romban. Ott van az, ahogy mindannyiunknak, csak vakmerő bizakodásomban úgy képzel-
tem, hogy megvan az a képességem, hogy elhagyjam a gyomrom. Nekem tízezer lelkem van, 
írja Ottlik, nekem pedig ugyanennyi gyomrom, gondoltam.”

(Élet és irodalom)

Az elbeszélőmód jellemzése 
Például: 
A szövegalakításra a folytonos kitérések jellemzőek. Esterházy Péter az „előzékszövegből” vett részlete-
ket önidézetek sorával ötvözi. A szövegalakítás attitűdjében részben követi a Jegyzőkönyv írástechniká-
ját, de „ironikus elhasonításokat hajt azon végre” pl. „fájdalom  nem voltam halott”; „Én nem állítom, 
hogy ennek a vámembernek az eleve bűnöst föltételező, álnok kérdése mögött az én fülemben csizmák 
dübörögnének, mozgalmi dalok harsognának, hajnali csöngetések sikongnának, nem, s nem meredeztek 
az én szemem előtt börtönrácsok és szögesdrót kerítések. Aki erre a kérdésre válaszolt, az én voltam, 
hiába, én, nem az évtizedek óta gyötört, idomított, személyében, idegrendszerében sérült, ha éppen nem 
halálra sebzett polgár, de inkább fogoly, mint polgár, én, aki azonban azt olvasta az említett novellában, 
hogy az, aki erre (arra) a kérdésre válaszolt, az nem az elbeszélő én (az Imre), hanem az évtizedek óta 
gyötört, idomított satöbbi, ezt olvasta, és ezt azonnal, mélyen és hevesen fölfogta, megértette, s ebben 
az azonnali, mély és heves értésben lett ő is satöbbi, évtizedek óta gyötört, idomított, tudatában, sze-
mélyében sérült, ha éppen nem halálra sebezett satöbbi.”

2.  értelmezzétek a következő megállapítást, példával! „a szónak nincs 
jelentése, csak szóhasználata van.”

 Pl.
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3. feladat

a) A kulcsszavak, jellegzetes szavak statisztikai grafikonja alapján értelmezzétek néhány szó 
előfordulási arányát és jelentését!

 

Az előfordulás aránya:

Pl. a kulcsszavak között meghatározó a szeretet, az élet és a szabadság. A szeretet (latinul caritas, 
görögül agapé) a keresztény gondolkodásban a legfőbb erény, amely elsősorban az Isten és az ember 
közötti ideális, kölcsönös kapcsolatot jellemzi, de megnyilvánul az önzetlen embertársi szeretetben is. 
Pál apostol klasszikus leírása a szeretetről az Újszövetség Korintusiaknak írt levelében olvasható… Az 
újabb filozófiai viták az isteni szeretetet összevetették a szeretet egyéb megnyilvánulásaival, valamint a 
vele rokon szerelem (erósz) fogalmával, melyet a vágy jellemez.
A szeretet különböző szószerkezetekben, igenlő, de főképpen tagadó formában jelenik meg az elbeszélé-
sekben. Különböző szövegkörnyezetben.

b)  Gyűjtsetek példákat arra, hogy milyen szövegkörnyezetben szerepel a szeretet szó!
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JEGYZŐKÖNYV ÉLET ÉS IRODALOM

Csak az derülhetett ki, ami nyilvánvaló: túl 
a foggyökérben fészkelő fájdalomra utaló 
mozdulaton, az önmagammal való gyöke-
resen rossz viszonyom, a SZERETETLEN-
SÉGEM általában és különösen önmagam 
iránt. 
…nem adok senkinek semmit, nem ve-
szek senkitől semmit, bizalmatlan vagyok, 
NINCS BENNEM SZERETET. NINCS BEN-
NEM SZERETET.
teljesen megmagyarázhatatlanul és olyan 
indokolatlanul, ahogyan a nap süt, átvillan 
rajtam a gondolat: EBBEN AZ EMBERBEN 
NINCS SZERETET.
A mellettem lévő hely üres: örülök, hogy 
nem ül mellettem senki, NINCS BENNEM 
SZERETET.
SZERETETRE SZOMJAS gyermek- és mű-
vészlelkem megérzése.
Ebben A VÁMOSBAN NEM VOLT SZERE-
TET: de hát ez csak nem lehet oka, és ugyan, 
hol az a vámos, aki SZERETETET TÁPLÁL 
magában a kliensek iránt?
Roppantul sajnálom. NINCS BENNEM 
SZERETET.
Mégis: határozottan érzem, HOGY EBBEN 
A TISZTBEN VAN SZERETET.

a kiadó hívott meg, mely szeretetteli erő-
feszítéseket tesz könyveim idegen nyelvű 
létéért,
Az így FELLOBBANÓ SZERETETTŐL meg-
szégyenülten kullogunk a saját érzelmeink 
után.
 nem merek megállni, nem adok senkinek 
semmit, nem veszek senkitől semmit, bizal-
matlan vagyok, NINCS BENNEM SZERE-
TET. NINCS BENNEM SZERETET.
LEHET-E A SZERETET UTÁN KULLOGNI, 
nem valamiféle udvariasság-e az csupán,
Vagy előrekapva a történetben (vagy hát-
ra az irodalomban), UTAZÁSKOR NINCS 
BENNEM SZERETET.
Olyan, mintha főként azt kívánnám állítani, 
hogy A VALÓSÁGBAN NINCSEN SZERE-
TET.
A mellettem lévő hely üres: örülök, hogy 
nem ül mellettem senki, NINCS BENNEM 
SZERETET.
ahogyan a nap süt, átvillan rajtam a gondo-
lat: EBBEN AZ EMBERBEN NINCS SZERE-
TET.
ÖRÖKKÉ SZERETETRE SZOMJAS gyer-
mek- és művészlelkem megérzése.
MOST MINTHA MÉGIS VOLNA BENNE 
SZERETET, ahogy bosszankodva mintegy 
figyelmezteti a bűvészt, ezért a pénzért töb-
bet érdemel,

c)  Milyen jelentéstartalmak kapcsolódnak a szabadság szóhoz? 

 A Jegyzőkönyvben:
  elsősorban az illúzióhoz kapcsolódik, pl. „szabadságillúziókat – vagy illuzórikus szabadságot – az el-

múlt időszak bizonyos      hivatalos megnyilatkozásai és felelőtlen kijelentései is kétségbevonhatatla-
nul táplálni látszottak.”; „Jól tudtam, hogy ez a szabadság csak egy rab szabadsága, vagyis illúzió”.

 Az Élet és irodalomban:
  pl. „szabadság mámoros érzésével töltött el”; „A szabadság mindent akar”; „szabadság, akár a zene, 

nem ismer határokat.”, – tehát ellentétes a Jegyzőkönyvbeli használattal
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önértékelő lap

Nevünk:

A kapott feladat Munkalap:

A feladat megoldásában 
gondot jelentettek:

Érdekesnek tartottuk a 
feladatokat, indoklás

Igen. Indoklás:

Nem. Indoklás:

Más feladatoknak jobban 
örültünk volna Másik feladat megnevezése:

Együtt könnyebben vagy 
nehezebben ment a 
megoldás

Igen. Indoklás:

Nem. Indoklás:

egyéni értékelő lap

Név:

A választott vagy kapott
feladat Munkalap: 

A feladat megoldásában
gondot jelentettek:

Érdekesnek tartottam a
feladatokat, indoklás

Igen. Indoklás:

Nem. Indoklás:

Másik feladatnak jobban
örültem volna Másik feladat megnevezése:

Páros munkában köny-
nyebben vagy nehezeb-
ben megy a megoldás

Igen. Indoklás:

Nem. Indoklás:
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az elbeszélések stiláris sajátosságainak 

feltárása, az elektronikUs táblázatkezelő 

programok célszerű alkalmazása az 

értelmezéSBen

KÉSZÍTETTE: FORGÁCS ANNA
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moDulleíráS

A modul céljA Az elbeszélések stilisztikai eszközeinek, stiláris sajátosságainak 
felfedeztetése; a stílus és a szöveg összefüggéseinek feltárása

Időkeret 90 perc (2 tanórára, egy foglalkozásra való feladatsor)

Ajánlott korosztály 17–18 évesek (11–12. évfolyam)

Ajánlott megelőző  
és követő tAnAnyAg 

(előzetes és követő kész-
ségfejlesztő tevékenység 

vAgy Ismeret)

Megelőző tananyag: 
Irodalmi önképző 11–12. évfolyam: 12. modul

Követő tananyag: 
Irodalmi önképző, Irodalmi önképző 11–12. évfolyam: 14. modul

modulkApcsolódásI 
pontok

Tágabb környezetben
Tantervi kapcsolódások:
Magyar nyelv és irodalom 5–12.: Stilisztikai ismeretek, szó-és 
kifejezéskészlet, képek, képi ábrázolás, szövegstilisztikai jelen-
ségek

Kereszttantervi kapcsolódások:
Tanulás: szépirodalmi szövegek önálló feldolgozása, megértése, 
felhasználása. Előzetes tudás mozgósítása
Információs és kommunikációs kultúra: megfigyelési, kódolási, 
értelmezési és indoklási képesség fejlesztése

Szűkebb környezetben
–  a szövegértés-szövegalkotás fejlesztése az olvasóvá nevelés ér-

dekében;
–  kapcsolatteremtés a 11. és a 12. évfolyam irodalmi (kortárs iro-

dalom) és nyelvi tananyagával (szövegstilisztikai jelenségek)

A képességfejlesztés  
fókuszAI

Kiemelt fejlesztési feladatok:
Alapvető kultúrtechnikák birtoklása: a tanulók előismeretei-
nek, tudásának célirányos felhasználása ismeretlen irodalmi és 
nem irodalmi szövegek stilisztikai értelmezésében. Képesség 
szövegek stiláris hasonlóságainak és különbségeinek felismeré-
se, elemzésére

módszertani ajánlás 

A modul feladatsora a két elbeszélés értelmezési szempontrendszerét a stilisztikai megkö-
zelítéssel gazdagítja. Ezért célszerű a foglalkozást a stilisztikai ismeretek, a stílusjellemzők 
felidéztetésével kezdeni. A feladatok gyűjtőmunkát és értelmezést egyaránt tartalmaznak; a 
gyűjtőmunkához a páros vagy csoportos munkaformát ajánljuk. Az elbeszélések színvilágát 
számítógépes programmal érdemes megoldani, vagy színes ceruzával egy-egy szövegrészlet 
színeit megjelölve a sajátosságokat megfigyeltetni. 
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értékeléS 

A részképességek fejlesztésének különböző fázisaiban
– szöveges szóbeli értékelés a tanítás minden megragadható pedagógiai elemében (forma-

tív és szummatív; helyeslő-helytelenítő; összehasonlítva különböző eredményeket);
– önértékelés és egymás értékelése az önálló munka eredményének vizsgálatával (lásd 

munkalap!);
– a hibátlan munka értékelése rangsorolással;
– a csoportmunka értékelésekor (formatív) csoportmunkarangsor kialakítása;
– kooperatív munkaforma esetében egymás értékelése.
A motiváló értékelés legyen minden esetben a cél.

támogatórenDSzer 

A kooperatív tanulási módszerek és a csoportmunkával kapcsolatos kiadványok ajánlottak a ta-
nári felkészüléshez. Ezek bibliográfiája a kereszttanterv és koncepció mellékletében található.
Szathmári István: Stílusról, stilisztikáról napjainkban. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1994.
Szabó Zoltán: Szövegnyelvészet és stilisztika. Gondolat Kiadó, Budapest, 1988.
Tolcsvai Nagy Gábor: A szövegek világa. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1994.
Irodalomtudományi és stilisztikai tanulmányok 1984. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1984.
Ajánlott internetes honlapok pl.: www.pici.web.elte.hu/kalauz
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moDulvázlat

lépések,  
tevékenységek

(a mellékletekben részle-
tesen kifejtve)

kIemelt  
készségek,  
képességek

célcsoport /
A dIfferencIá-

lás lehetőségeI

tAnulásszervezés
eszközök 

(mellékletben)munkA- 
formák

módszerek

1. A szavak, a szószerkezetek, mondatformák stilisztikai szerepének értelmezése

1. Szóbeli szövegal-
kotás: 
Az alakzatok mint 
stíluseszközök
A képszerűség 
stíluseszközei

Az elméleti 
ismeretek 
meghatáro-
zott szem-
pont szerinti 
felidézése
A nyelvi-sti-
lisztikai esz-
közök szám-
bavétele

Frontális Beszélgetés

2. A két elbeszélés 
nyelvi-stilisztikai 
eszközeinek szám-
bavétele

Összehasonlítás; 
következtetések

A szöveg leg-
jellemzőbb 
stíluseszköze-
inek azonosí-
tása
Az alakzatok 
és a szóképek 
felismerése, 
következteté-
sek megfogal-
mazása

A képzettség 
színvonala 
szerint

Páros mun-
ka vagy 
csoport-
munka

Írásbeli 
és szóbeli 
gyűjtő-
munka

Szöveg
Munkalap 1. 
feladat

3. A két elbeszélés 
színvilágának 
megjelenítése és 
összehasonlítása

A számítógé-
pes program 
alkalmazásá-
val diagram 
készítése 
vagy értelme-
zése

Idő szerint Páros 
munka

Írásban és 
szóban

Szöveg

Munkalap

4. A mondatszerkeze-
ti formák stíluste-
remtő ereje
A kötőszók haszná-
latának jellemzői

Mondattani 
jelenségek 
stilisztikai le-
hetőségeinek 
feltárása

Idő szerint
A tanulók kép-
zettségi szintje 
szerint

Páros 
munka

Írásban és 
szóban

Munkalap

2. Szövegalkotás

1. Írásbeli szövegal-
kotás:
Vázlat összehason-
lítása az elbeszé-
lések stilisztikai 
jellemzőinek be-
mutatására

Lényegki-
emelő képes-
ség fejlesztése

Idő szerint Páros 
munka

Írásbeli Munkalap
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lépések,  
tevékenységek

(a mellékletekben részle-
tesen kifejtve)

kIemelt  
készségek,  
képességek

célcsoport /
A dIfferencIá-

lás lehetőségeI

tAnulásszervezés
eszközök 

(mellékletben)munkA- 
formák

módszerek

3. Értékelés

1. A tanulók írásbeli 
munkájából a leg-
jobbak kiválasztása

Értékelő, 
elemző, érve-
lő képesség 
fejlesztése

Frontális Szóbeli Tanulói 
munkák
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a felDolgozáS menete

1. A szAvAk, A szókészlet, A mondAtformák stIlIsztIkAI szerepének értelmezése

Tanári tevékenységek Tanulói tevékenységek

Feladat
Szóbeli szövegalkotás irányítása
A nyelvi-stilisztikai eszközök számbavétele:
–  Az alaki és tartalmi erősítés stíluseszközei; 

a szövegátalakító eljárások; az alakzatok (is-
métlés, párhuzamosság, ellentétezés, felso-
rolás, részletezés, halmozás, fokozás, túlzás, 
humor, irónia, gúny)

–  A képek és a képi ábrázolás stíluseszközei; 
a szemléletesség és a hatásosság szerepe a 
szöveg megértésében

– A mondatformák mint stíluseszközök

Az ismeretek felidézése példákkal
–  A szövegátalakító eljárások (hozzátoldás, el-

hagyás, fölcserélés, kicserélés), az alakzatok 
szerepe a szövegben

–  A szóképek (trópusok) mint stíluseszközök 
(a metafora, a megszemélyesítés, a szinesz-
tézia, az allegória, szimbólum, metonímia, 
szinekdoché)

Feladat
– A párok vagy a csoportok kijelölése
– A két elbeszélés nyelvi-stilisztikai eszközei-
nek számbavétele

A táblázat kitöltése
Páros munka vagy csoportmunka

Munkalap 1. feladat

Feladat
 A két elbeszélés stílusában a különbségek fel-
tárása

Differenciálási lehetőség: 
a tanulók képzettségének a színvonala szerint

Munkalap 2. feladat

Feladat
A két elbeszélés színvilágainak megjelenítése 
és összehasonlítása

Javasoljuk, hogy a tanulók a szövegszerkesztő 
program segítségével készítsék el az elbeszé-
lések színvilágát megjelenítő diagramot. Elő-
ször gyűjtsék össze a megnevezett színeket, 
ill. színre utaló szavakat, majd készítsék el a 
diagramot.

Ha ez nem lehetséges, elemezzék a Munkala-
pon szereplő ábrát.

Páros munka
Munkalap 3. feladat: 

a diagram értelmezése vagy a diagram meg-
szerkesztése

Feladat
Differenciálási lehetőség
A mondatszerkezeti formák stílusteremtő ere-
je; a mondattani jelenségek stilisztikai lehető-
ségeinek feltárása, kötőszók vizsgálata

Munkalap 4–5. feladat
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2. szövegAlkotás

Tanári tevékenységek Tanulói tevékenységek

Vázlat összehasonlítása: az elbeszélések fel-
tárt stílusjellemzőinek összehasonlító bemu-
tatása

–  Az elbeszélések stíluseszközeinek, a stílus-
eszközök szövegbeli szerepének vázlatos 
bemutatása

– Munkalap 6. feladat

3. értékelés

Tanári tevékenységek Tanulói tevékenységek

Az egyes feladatok közül a legjobb megoldá-
sok kiválasztása

A tanulók értékelik a munkákat
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munkalaP megolDáSSal

1.  vizsgáljátok meg a szavak stilisztikai szerepét! írjatok példákat a 
megnevezett stíluseszközökre! töltsétek ki a táblázatot!

JEGYZŐKÖNYV ÉLET ÉS IRODALOM

FOKOZÁS Pl. „helyesbíteni… csorbítani vagy ki-
egészíteni”
„türelmetlen, bűnösen türelmetlen”
„büntetni, akár gyilkolni készül”
„napokig, hetekig, talán hónapokig”
„megszáll, elönt és lenyűgöz”
„érett, mondhatni túlérett”

„nem erősen, nem kibírhatatlanul, ha-
nem szakadatlan”
„nem folyt vér és nem tört csont, nem 
szakadt izom”

ELLENTÉT, 
PARADOXON

Pl. „éreztem, hogy bár igazat mond, egyet-
len szava sem igaz”
„szeretek úton, azaz sehol sem lenni”
„erkölcstelen világban erkölcsösnek lenni is 
erkölcstelen”
„táj nélküli tájkép”
„Nietzsche legbecsületesebb és legkövetke-
zetesebb tette volt az 
őrülete”
„minden törvény mindig törvénytelen 
volt”
„kinézek, de nem látok”
„egyedül rabként lehetek szabad”
„ez a szabadság csak egy rab szabadsága”

„a nagy kicsi, a kicsi nagy”

ISMÉTLÉS Pl. „Fizetek, fizetek, fizetek”
„tüstént elalszom, elalszom”
„nincs bennem szeretet, nincs bennem 
szeretet”
„Sok, sok, sok”
„poros útra, poros égre, poros házakra”

„már-már”
„körbe-körbe”
„görcsöl, görcsöl”

HALMOZÁS Pl. „nyomasztó és kilátástalan”
„célszerűség, racionalitás, rútság”
„szuszog, sóhajt, harákol”
„szürke ing, szürke dzseki, szürke nadrág”
„poros útra, poros égre, poros házakra”

MEGSZEMÉ-
LYESÍTÉS

Pl. „a napilap a nap híreivel undorít”
„az érzelmeim valahogy rokonszenvez-
nek a racionalitásommal”
„az előttem ásítozó háromszáz méterre”
„üres arcok hallgatnak”



13. „egY történet” (3.) 193

HASONLAT Pl. „súlytalan hangon, szerényen, mint
aki semmi jelentőséget nem 
 tulajdonít önmagának”
„vigasztalan, mint az igazság”
„az agressziót… történt
 mohón megmarkolom”

„a halálig, mely olyan, akár
 egy bokaficam”
„ez a patina, mint a magyar
 csokikon az a penészes,
sárga lepedék”
„föl vagyok szalagozva, 
mint Isten kalapja”
„lassan, mintha egy 
hatalmas hópehely volnék”

SZINESZTÉZIA Pl. „súlytalan hang”

HIPERBOLA Pl. „egy injekciós tű szúrása számára 
sincs többé hely”

„vihar egy pohár vízben”

FIGURA ETI-
MOLOGICA

Pl. „réges-rég”
„egyes-egyedül”

„oknak és okozatnak okszerű kézfogása”

FELSOROLÁS Pl. „telefonok, mentegetőzések, lemondá-
sok, új időpontok”
„üszkös lábú koldusok,
 üvöltő zsibárusok,
 alattomosan fürkész
 pillantású alkoholisták”
„lepusztult, 
szétmarcangolt, kopáran
 meredő, végtelenszerű táj”
„papír zsebkendő,
 villamosbérlet, 
bugylibicska, hamuba sült
 pogácsa”

„üszkös lábú koldusok,
 üvöltő zsibárusok,
 alattomosan fürkész
 pillantású alkoholisták”
„lepusztult, 
szétmarcangolt, kopáran
 meredő, végtelenszerű táj”
„papír zsebkendő,
 villamosbérlet, 
bugylibicska, hamuba sült
 pogácsa”
„hevülete, verete”
„állni, feküdni, menni”
„átfázva, vacogva”

METONÍMIA Pl. „unottan poroszkálok a szürke egyen-
ruhások nyomában”
„poroszkál … néhány alacsonyabb ran-
gú egyenruha társaságában”

„a hotelnek szóltak”
„pakoltam volna el a
 szobámat”

ALLITERÁCIÓ Pl. „foggyökérben fészkelő fájdalom”
„korán kell kelnem”
„korábban kelek”
„szórul szóra”

2.  fogalmazzátok meg vázlatos formában, hogy milyen különbségeket 
fedeztetek fel a két elbeszélés stílusában? megállapításotokat 
érvekkel bizonyítsátok!

 A Jegyzőkönyv stílusa:

 Pl. emelkedettebb:
 (1) Sok a latin nyelvű kifejezés, aforizma.
 (2) A befejezettségre, a régmúltra utaló igehasználat fel-felbukkan;
   pl. „réges – rég” (háromszor ismétli meg az író a szövegben); „régi és mély ájulat”; „fogantattak”
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 (3) Az archaizáló szóhasználat vissza-visszatér az elbeszélésben;
  pl. „tüsténkedik”,  „néki”; „ama”; „bankó”; „jelenés”
 (4) A felidézett szövegek közül sok a 19. századi alkotó; (pl.: Kant)
 (5) Biblikus hangvétel, gyász („por”, „vétetett”, „ama”, „fogantattak”). Ezt erősíti a mottó is. 
  De a keserű gúny, a szatíra jelenlétét igazolják a kigyűjtött szóképek és szóalakzatok, és ezt erősítik 

a fosztóképzős melléknevek is „vigasztalan”, „erkölcstelen”, „türelmetlen”, „kilátástalan”, „súlyta-
lan”. Ezek a szóalakok ráadásul kiemelt helyzetben állnak, hiszen vagy egy alakzattal vagy egy tró-
pussal nyomatékosítja őket az író.

 Az Élet és irodalom stílusa:
 Pl.: közelebb áll a mindennapok beszélt nyelvváltozatához. 
 (1)  Kevés latin kifejezés mellett inkább a német nyelvű részletek jelennek meg. Ha mégis a latin, 

akkor tájszólásban (velencei tájszólásban az „osztriga”).
 (2)  A múltra ugyan sok az utalás, de inkább a jelen idejű igék a dominánsak, s található a jövőre 

való utalás is: („régebben”; „akkoriban”; „Most azonban „; „ami most megnyugtató”; „futunk a 
fenséget nélkülöző halálig”)

 (3) a)  Vulgáris kifejezéseket is olvashatunk. („kibaszott, kurva epocha”; „luxushülye”;  „nyavalya”)
  b)  Korunk szeret rövidíteni és becézni – ez jellemző a családi nyelvhasználatra vagy a diáknyelvre 

is. („csokigyár”; „ravaszka”; „szerencs”; „anekdot”; „levlap”; „tapi”)
  c)  A mindennapi nyelvhasználat toposzai is visszaköszönnek. („pökhendiskedik”;
    „halvány dunsztod sincs”; „nyikhaj”; „mi-kéne-ha-vóna”)
 (4) A felidézett szöveg java része (talán) XX. századi (Malamud, József Attila stb…)
 (5) A felidézés sokszor parodisztikus.
    „ez az egész parodisztikus ínyencség legalább annyira fontos, mint bizonyos poeticai egyetérté-

sek” – írja Esterházy Péter.
    pl.: „A szabadság mindent akar (pedig) ha-ha, csak ……….., nem örül annak, hogy most hogyi-

shívjákabb,….”
  Pál apostol Szeretethimnuszára emlékeztet.

  A gúnynak inkább az ironikus változata van jelen, pl„alsógatya mint király”,„jókedvűen fenséges”, 
s a parodikus részben is – amikor a hivatalos stílus kigúnyolása a cél – ehhez az enyhébb formához 
fordul „köszvény esete forog fenn”.
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3.  az elbeszélések színvilágáról készítsetek diagramot táblázatkezelő 
program segítségével! a megnevezett színek mellett a színre utaló 
szavakat is vegyétek figyelembe! (például: a csokoládé barna színt 
idéz.) fogalmazzátok meg néhány mondatban, hogy mi jellemző az 
elbeszélések színvilágára!

 

 

A két elbeszélés színvilágának jellemzői:

Pl. A két diagram jól érzékelteti, hogy a szürke meghatározó szín, amely jelzőként és metonímiaként 
szerepel, a vámos világhoz kapcsolódik. Utalhat azonban – a fekete, sötét színekkel együtt – a gyászra 
is. A föld és ég színe, a természet színei alkotják az elbeszélések színvilágát.   
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4.  elemezzétek és ábrázoljátok a következő mondatok szerkezetét! 
fogalmazzátok meg, milyen jellegzetességet fedeztetek fel e 
mondatok szerkesztésében!

 Jegyzőkönyv 
  „Végül a feleségem felrázott,  1./ de valójában nem tudom, 2./ hogy az álmomból-e vagy 

az életemből, 3./ hisz oly törékeny a különbség, 4./ s az értelmezésre, 5./ éreztem, 6./ min-
denképpen szükségem lenne. 5./”  / 

 
 Jellemző mondatszerkezet: mellérendelések

 Élet és irodalom 

  „Láttam őt,  hosszú, hajlott, nehéz alakját,   mint egy ellen – Kolhász Mihályt, 1./ aki nem 
keresi az igazságát, 2./ mert az igazsága már megtalálta őt, 3./ láttam egyenként a monda-
tait, 4./ a lassú, hajlott, nehéz mondatokat, 5./ melyek föltartózhatatlanul imbolyognak a 
végső puszta belátás felé, 6./ a kolléga ezenközben bejárta útját 7./ : íme, érti az életét. 8./”

                         

Jellemző mondatszerkezet: mellérendelésre épül, kiegyensúlyozott arányok (1–4–8.) A mellé-
rendelő mondatokhoz kapcsolódó alárendelések hasonló elrendezést mutatnak.
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5.  a szövegszerkesztő program segítségével vizsgáljátok meg a 
jellemző kötőszavak előfordulási arányát! milyen jellegzetességet 
fedeztetek fel? 

 

 Felfedezett jellegzetesség:

  Pl.: a mellérendelést kifejező „és” kötőszó előfordulása megközelítően azonos az alárendelést jelző 
„hogy” kötőszó előfordulásával.

6.  állítsatok össze vázlatot a két elbeszélés stilisztikai jellemzőinek 
bemutatására!
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a szövegek közötti kapcsolatok elemző 

feltáráSa, az interteXtualitáS formáinak 

feliSmeréSe éS értelmezéSe

KÉSZÍTETTE: FORGÁCS ANNA
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moDulleíráS

A modul céljA Az intertextualitás formáinak, a vendégszövegek szerepének 
feltárása a két elbeszélésben

Időkeret 90 perc (2 tanórára, egy foglalkozásra való feladatsor)

Ajánlott korosztály 17–18 évesek (11–12. évfolyam)

Ajánlott megelőző  
és követő tAnAnyAg 

(előzetes és követő kész-
ségfejlesztő tevékenység 

vAgy Ismeret)

Megelőző tananyag: 
Irodalmi önképző 11–12. évf., 13. modul

Követő tananyag: 
Irodalmi önképző, 11–12. évfolyam, 15. modul

modulkApcsolódásI 
pontok

Tágabb környezetben
Tantervi kapcsolódások:
Magyar nyelv és irodalom 5–12.: Kortárs irodalom, szövegtani 
ismeretek; a szövegformálás mint stíluseszköz

Kereszttantervi kapcsolódások:
Tanulás: szövegek önálló feldolgozása, megértése, felhasználá-
sa. Előzetes tudás mozgósítása
Információs és kommunikációs kultúra: megfigyelési, kódolási, 
értelmezési és indoklási képesség fejlesztése

Szűkebb környezetben
–  a szövegértés-szövegalkotás fejlesztése az olvasóvá nevelés ér-

dekében;
–  kapcsolatteremtés a 11. és a 12. évfolyam irodalmi anyagával 

és az intertextualitásról tanultakkal

A képességfejlesztés  
fókuszAI

Kiemelt fejlesztési feladatok:
Alapvető kultúrtechnikák birtoklása: a tanulók előismeretei-
nek, tudásának célirányos felhasználása irodalmi szövegekben 
az intertextualitás, a vendégszövegek szövegalakító szerepének 
az értelmezésében. Művek közötti jelentésbeli egymásra utalá-
sok formáinak felismerése és elemző értelmezése 
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módszertani ajánlás 

A modul anyaga az intertextuálitás formáinak, a vendégszövegeknek szerepének vizsgála-
tát, értelmezését állítja a középpontba. Az intertextualitás különböző formáinak felismeré-
se, az idézések, utalások, a „vendégszövegek” szövegbeli szerepének elemzése páros vagy 
kiscsoportos munkaformával eredményesebb lehet. Az intertextualitásnak, a két szöveg kö-
zötti viszonynak a-modalitás szempontjából történő vizsgálata differenciált, egyéni munka 
keretében, jól felkészült tanulók számára javasolt.

értékeléS 

A részképességek fejlesztésének különböző fázisaiban
– szöveges szóbeli értékelés a tanítás minden megragadható pedagógiai elemében (forma-

tív és szummatív; helyeslő-helytelenítő; összehasonlítva különböző eredményeket);
– önértékelés és egymás értékelése az önálló munka eredményének vizsgálatával (lásd 

munkalap!);
– a hibátlan munka értékelése rangsorolással;
– a csoportmunka értékelésekor (formatív) csoportmunkarangsor kialakítása;
– kooperatív munkaforma esetében egymás értékelése.
A motiváló értékelés legyen minden esetben a cél.

támogatórenDSzer 

A kooperatív tanulási módszerek és a csoportmunkával kapcsolatos kiadványok ajánlottak a ta-
nári felkészüléshez. Ezek bibliográfiája a kereszttanterv és koncepció mellékletében található. 

Diptychon. Elemzések Esterházy Péter és Nádas Péter műveiből 1986–88. Budapest, Magvető 
Könyvkiadó, 1988.

Ajánlott internetes honlapok pl.: www.pici.web.elte.hu/kalauz
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moDulvázlat

lépések,  
tevékenységek

(a mellékletekben részle-
tesen kifejtve)

kIemelt  
készségek,  
képességek

célcsoport /
A dIfferencIá-

lás lehetőségeI

tAnulásszervezés
eszközök 

(mellékletben)munkA- 
formák

módszerek

1.  Művek között jelentésbeli egymásra utalások felismerése; az intertextualitás stilisztikai sze-
repének elemzése

1. Szóbeli szövegal-
kotás
Az intertextualitás-
ról tanult ismeretek 
rendszerezése, 
kiegészítése

Az ismeretek 
célirányos 
felismerése
Rendszerező 
képesség fej-
lesztése

Frontális Beszélgetés Munkalap 1. 
feladat

2. A) csoport
A Jegyzőkönyvben 
felfedezett inter-
textualitás gyűj-
tése, a források 
felkutatása

B) csoport
Az Élet és iroda-
lomban felfedezett 
intertextualitás 
gyűjtése, források 
felkutatása

Elméleti is-
meretek al-
kalmazása
Kultúrtechni-
kák alkalma-
zása

Idő szerint Páros mun-
ka vagy 
kiscsoport

Írásbeli Munkalap 
2., 3. feladat

3. A szöveg közötti-
ség fajtáinak feltá-
rása; a modalitás 
szempontjából tör-
ténő elemzése

Megfigyelő, 
koordináló, 
asszociációs 
képesség fej-
lesztése

Érdeklődés 
szerint

Páros dif-
ferenciált 
munka

Írásban és 
szóban

Munkalap 4. 
feladat

4. A vendégszövegek 
aránya a két elbe-
szélésben
Az Élet és irodalom 
Jegyzőkönyvet idéző 
részletei

Grafikon 
értelmezése 
(vagy készí-
tése)
Összehason-
lító képesség 
fejlesztése
Számítógé-
pes program 
használata

Képességi szint 
szerint

Páros mun-
ka vagy 
csoport-
munka

Szóban 
vagy írás-
ban

Munkalap 5. 
feladat
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lépések,  
tevékenységek

(a mellékletekben részle-
tesen kifejtve)

kIemelt  
készségek,  
képességek

célcsoport /
A dIfferencIá-

lás lehetőségeI

tAnulásszervezés
eszközök 

(mellékletben)munkA- 
formák

módszerek

2. Szövegalkotás

1. Írásbeli szövegal-
kotás: megadott 
szövegrészletek, 
idézetek beépítése 
saját fogalmazásba

Szövegalkotó 
képesség 
fejlesztése

Egyéni Írásbeli Munkalap 6. 
feladat

2. Az intertextualitás 
szerepe a kultúra 
folytonosságának 
biztosításában

Gondolkodó, 
értékelő 
képesség

Frontális Szóbeli

3. Értékelés

1. A tanulók írásbeli 
munkájából a leg-
jobbak kiválasztása

Értékelő, 
elemző, érve-
lő képesség 
fejlesztése

Frontális Szóbeli Tanulói 
munkák
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a felDolgozáS menete

1. művek közöttI jelentésbelI egymásrA utAlások felIsmerése; Az IntertextuAlItás 
stIlIsztIkAI szerepének elemzése

Tanári tevékenységek Tanulói tevékenységek

Feladat
Szóbeli szövegalkotás irányítása, a téma fel-
dolgozásának előkészítése
–  Az intertextualitásról tanult ismeretek rend-

szerezése, kiegészítése
– Az intertextualitás stilisztikai szerepe

Szöveg: 
– A fogalom meghatározása
–  A szövegek közötti viszony formái (evoká-

ció, allúzió, vendégszöveg)
–  A modalitás szempontjából vizsgálható alap-

esetek (megerősítés, negálás, ironizálás)

Feladat
Az A), B) és a C) csoport kijelölése, ill. szerve-
ződése

A)  A Jegyzőkönyvben felfedezett intertextuális 
elemek gyűjtése, források feltárása

B)  Az Élet és irodalomban felfedezett intertex-
tualitás gyűjtése,

 források feltárása
C)  Az Élet és irodalomban a Jegyzőkönyv szöve-

gének felfedezése

Munkalap 2. feladat

Feladat
A vendégszövegek szerepének értelmezése

Differenciálási lehetőség 

A vendégszövegek elemzése a modalitás szem-
pontjából (megerősítés, negligálás, ironizálás)

Értékelés
A megoldásokat egy-egy tanuló értékelheti; 
kérdéseket tehet fel a társainak.

Munkalap 3. feladat

Egyéni feladat: Munkalap 4.

Feladat

a)  A vendégszövegek aránya a két elbeszélés-
ben

b)  Az Élet és irodalom Jegyzőkönyvet idéző rész-
letei

– Munkalap 5. feladat
– A grafikon értelmezése vagy elkészítése
– Számítógépes program használata



szövegértés-szövegalkotás • irodalmi önképző • 11–12. évf. 204

2. szövegAlkotás

Tanári tevékenységek Tanulói tevékenységek

Feladat

Írásbeli szövegalkotás
Szövegrészletek, idézetek beépítése saját fo-
galmazásba

Munkalap 6. feladat

A tanulók megoldják a feladatokat párban 
vagy egyénileg, majd összehasonlítják a szö-
vegeket.

Feladat

Beszélgetés, értelmezés
Az intertextualitás szerepe a kultúra folyto-
nosságának biztosításában

Kérdések, válaszok, értelmezések közös meg-
fogalmazása
Pl.: Az utalások, idézések, vendégszövegek 
tovább éltethetik a megidézetteket, „párbe-
széd-jelleggel” hatnak egymásra
–  A régebbi szövegek mai környezetben új je-

lentéssel is bővülhetnek.
–  A különböző művészeti ágak közötti kap-

csolatteremtés (film, zenésítés, színpadra 
állítás)

3. értékelés

A projektek közös értékelése
A legjobb munkák elhelyezése az osztály-
portfólióba! 
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munkalaP megolDáSSal

1.  a két mű gazdag intertextuális elemekben. 
lexikon vagy internet segitségével egészítsétek ki azokat az 
ismereteteket, amelyek az intertextualitás köréhez tartoznak! 
értelmezzétek a következő  fogalmakat!

 Intertextualitás:
  Az intertextualitást, a szövegek közötti kapcsolatot, mint a posztmodern irodalom egyik legjellegze-

tesebb sajátosságának tartják. Szövegszerkesztő elvvé a 20. század végére vált. Célja a jelentésbőví-
tés, valamint annak érzékeltetése, hogy már minden megtörtént valamikor. Az olvasó és az író közös 
ismeretén alapul.

 Idézés: 
  Mások szavainak, mondásának megismétlése. Két részből áll: idéző mondatból és idézetből. Az idéző 

mondat a bevezető, magyarázó rész, az idézet pedig mások szavainak ismétlése. Két fajtája: szó sze-
rinti és tartalmi idézés.

 Allúzió:
  Latin szó, jelentése: ’utalás, célozgatás, példálódzás’.

 Evokáció:
  ’Előhívás, idézés, felidézés’; egy-egy jellegzetes szó, szószerkezet megidézi valamely kor stílusát, 

hangulatát, valamely író személyes kifejezésmódját, pl. a stílusparódia is él vele.

2.  keressétek meg az alábbi táblázatban megjelölt intertextualitás 
forrását lexikonok vagy számítógép segítségével!

A) csoport

 Jegyzőkönyv

Intertextualitás A felfedezett forrás megnevezése, ill. fogalo-
mértelmezés, olvasói asszociációk

…És bocsásd meg a mi vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk
az ellenünk vétkezőnek.
És ne vigy minket a kísértésbe,
de szabadíts meg a gonosztól…

Miatyánk: keresztény ima
Esterházy Péter: A szív segédigéi című művére utal
 /Kezdés és befejezés: Az Atyának és Fiúnak –”, 
ill.”AMIKOR VALAMELY MŰVET ÍRUNK, 
LEGUTOLJÁRA TUDJUK MEG, MIVEL IS 
KEZDJÜK: AZ ATYÁNAK ÉS FIÚNAK – Vége.
MINDEZT MAJD MEGÍROM MÉG PONTO-
SABBAN IS.”
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„Én halni indulok, ti élni; de hogy kettőnk 
közül melyik megy jobb sors elé, az minden-
ki előtt rejtve van, kivéve az istent” 

Platón: Szókratész védőbeszéde 
„De ideje már, hogy távozzunk. Én halni indulok, 
ti élni, de hogy kettőnk közül melyik megy jobb 
sors elé, az mindenki előtt rejtve van, kivéve az 
Istent.”
A peroratio nem csak a beszéd egészét zárhatja 
le, hanem szerepelhet valamely kitérés (digressio) 
végén, vagy valamely bonyolultabb kérdés tárgya-
lásának lezárásaként is.

Lelkemre és becsületemre mondom, Kátya, 
nem tudom. 

Kertész Imre a Hamburgi beszéd az évszázadról 
című előadásában Csehovot jelöli meg az idézet 
forrásának.
„Mi a jó, mi a rossz? Hogyan kell helyesen élni? 
Csehov, a nagy író szava cseng a fülembe egy 
évszázad távolából: Nem tudom, lelkemre, becsüle-
temre, nem tudom...” De, mintegy az orosz művész 
mondatának visszhangjaként, vagy tán betetőzése-
ként, hadd fejezzem be Camus annyira ide kíván-
kozó mondatával: És akkor még nem beszéltem a 
legabszurdabb alakról: az alkotó emberről”.”

hamuba sült pogácsa Népmesei elem

Nincs bennem szeretet 1.  Szent Pál apostol szeretethimnuszának
szavai. (1Kor 13,2) 
,,Szóljak bár emberek vagy angyalok nyelvén,... 
Legyen bár prófétáló tehetségem,... ismerjem bár az 
összes titkokat és minden tudományt,... ha szeretet 
nincs bennem, mit sem érek.’’
2.Kertész Imre: Felszámolás 
„Szeretni! Szeretni! / Szeretni… szeretni/
….mégse” 
3. (Lukács 14.26) „Ha valaki követni akar, de nem 
gyűlöli apját, anyját, feleségét, gyermekeit, fivéreit 
és nővéreit, sőt még saját magát is, nem lehet a 
tanítványom.”
4. Esterházy Péter: A szí segédigéi: „Zengő érc 
vagyok és pengő cimbalom! Rohadjon meg minden-
ki gyűlöllek”

Ki itt belépsz, hagyj fel minden reménnyel! Dante: Isteni színjáték; a Pokol kapujának felirata

A munka becsület és dicsőség dolga Szocialista jelmondat

A munka felszabadít A koncentrációs táborok bejáratának felirata

Emberem, a fővámos Kertész Imre: A kudarc című regényéből „Kövess 
– katona mégsem lehet. Végül úgy döntött, hogy 
vámos ez is, bár nyílván másféle vámos – amolyan 
fővámos.”
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Mint gyakorló művész, jobban szeretem a 
tapsot, mint a gyűlölködést. De hát édes iste-
nem: ezúttal rossz szerepben lépek fel.

Ady: Finita (részlet)
„Vége van. A függöny legördült, /Komisz darab 
volt, megbukott. /Hogy maga jobban játszott, mint 
én?.../...Magának jobb szerep jutott!
Én egy bolond poétát játsztam, /Ki lángra gyúl, 
remél, szeret /Maga becsapja a poétát, /Kell ennél 
hálásabb szerep?!...”

És hogy minden beteljesüljön, s kevésbé el-
hagyottnak érezzem magam, még csak azt 
kellett kívánnom, hogy síromra vagy urnám-
ra vagy akármire, ami belőlem megmarad, 
ha tán nem is a rehabilitációm, de legalább a 
megbocsátás jeléül, egy vámos helyezzen el 
majd egyetlen szál virágot…

Camus: Közöny „És hogy minden beteljesüljön, s 
kevésbé elhagyottnak érezzem magam, még csak 
azt kellett kívánnom, hogy minél több nézőm le-
gyen az ítélet végrehajtásakor, s hogy a gyűlölet 
ordításaival fogadjanak, ha meglátnak.”

B)  csoport

 Élet és irodalom

(de hát ha valami nem korlátoz minket, az a 
nevetségesség az; noha a nevetségesség di-
csérete már a múlté)

Erasmus: Balgaság dicsérete (1511) 
A szatírája valójában a bölcsesség dicsérete.

De azért mégiscsak úgy áll a dolog, hogy 
a szónak nincs jelentése, csak szóhasználat 
van, most viszont épp a használatról nincse-
nek közös elképzeléseink. 

Wittgensteinre utal
Jegyzőkönyv:
„Antropológiai Tudományok Intézetét, mely csak a 
minap értesített, hogy bécsi ösztöndíjjal támogatná 
éppen születőben lévő Wittgenstein-fordításomat”

Nem nekem támadt az a „termékeny gondo-
latom”, hogy töltsek egy estét X.-ben.

Jegyzőkönyv: 
Ezerkilencszáz… egy szép áprilisi napján az a 
termékeny gondolatom támadt, hogy néhány, 
mondjuk két, de legföljebb három napot Bécsben 
tölthetnék.

Tu es Petrus, és én erre az ingoványra… A Bibliában: De én is mondom néked, hogy te Pé-
ter vagy, és ezen a kősziklán építem fel az én anya-
szentegyházamat, és a pokol kapui sem vesznek 
rajta diadalmat.
Ján. 1,42., Eféz. 2,20.

„ó jaj, a lét rövid és hosszú a művészet” Seneca: De brevitate vitae: Ars longa, vita brevis 
– a művészet örök, az élet rövid
Hippokrátész: az élet rövid, a tudomány örök

Elmondanám neki ezt Kosztolányi: Hajnali részegség c.
„Elmondanám ezt néked.”

Nagy csend lett Vörösmarty: Előszó 
„Mély csend lön, mint szokott a vész előtt”

„Erre gondoltam a visszaúton” Semprum: A nagy utazás című regényének idő-
sík-használata hasonló
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C) Csoport
  Számítógépes program segítségével jelöljétek meg az Élet és irodalomban  néhány olyan 

szövegrészletet, amelyek a Jegyzőkönyvet idézik! 

3. milyen szerepet töltenek be a vendégszövegek az elbeszélésekben?
 A hivatkozással összekapcsolt különböző szövegrészletek értelmezik, kiegészítik egymást.

4.  keressetek egy-egy példát az elbeszélésekből az intertextualitás 
modalitásának megvilágítására!

megerősítés
A Jegyzőkönyvben:

Az Élet és irodalomban:

negligálás (tagadás)
A Jegyzőkönyvben:

Az Élet és irodalomban:

ironizálás
A Jegyzőkönyvben:

Az Élet és irodalomban:



14. „egY történet” (4.) 209

5.  a következő grafikon alapján állapítsátok meg, hogy milyen 
arányban vannak jelen a vendégszövegek az elbeszélésekben, 
illetve, hogy melyik elbeszélésben erőteljesebb az intertextualitás!

 

Következtetések:

  A grafikon alapján Esterházy Péter műve gazdagabb a hivatkozásokban. Ezek között gyakori a Ker-
tész Imre művéből vett vendégszöveg.

6.  készítsetek 8-10 soros fogalmazást, amelybe beépítitek a 
következő szószerkezeteket!

„nincs bennem szeretet”, „elvégre ő is ember”, „preparálatlan, értelmiségi aktatáska”, 



15. kosztolánYi dezső: hogy 
születik A vers és A regény

WeöreS SánDor:  
A vers születése

a műfajnak megfelelő szövegértési technikák 

bővítése és alkalmazása

KÉSZÍTETTE: FORGÁCS ANNA
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moDulleíráS

A modul céljA Irodalmi szövegek műfaji természetének megfelelő szövegfel-
dolgozási eljárások alkalmazásával esszé és lírai szövegek jelen-
tésrétegeinek, nyelvi-poétikai sajátosságainak feltárása

Időkeret 90 perc (2 tanórára, egy foglalkozásra való feladatsor)

Ajánlott korosztály 17–18 évesek (11–12. évfolyam)

Ajánlott megelőző  
és követő tAnAnyAg 

(előzetes és követő kész-
ségfejlesztő tevékenység 

vAgy Ismeret)

Megelőző tananyag: 
Irodalmi önképző 10. évfolyam: Szabó Zoltán: Szerelmes földrajz; 
Szabó Magda: Olvasónaplómból (esszéisztikus szövegek)

Követő tananyag: –

modulkApcsolódásI 
pontok

Tágabb környezetben
Tantervi kapcsolódások:
Magyar nyelv és irodalom 5–12.: műfaji és szövegtani ismeretek

Kereszttantervi kapcsolódások:
Tanulás: szépirodalmi szövegek műfaji megközelítésű, önálló 
feldolgozása, megértése, felhasználása. Előzetes tudás mozgósí-
tása; elméleti ismeretek alkalmazása
Információs és kommunikációs kultúra: megfigyelési, kódolási, 
értelmezési és indoklási képesség fejlesztése

Szűkebb környezetben
–  a szövegértés-szövegalkotás fejlesztése az olvasóvá nevelés ér-

dekében;
–  kapcsolatteremtés a 11. és a 12.. évfolyam irodalmi anyagával: 

Nyugat alkotóiról tanultakkal

A képességfejlesztés  
fókuszAI

Kiemelt fejlesztési feladatok:
Alapvető kultúrtechnikák birtoklása: a tanulók előismereteinek, 
tudásának célirányos felhasználása ismeretlen prózai és verses 
szövegek különböző szempontú értelmezésében. Művek közötti 
jelentésbeli egymásra utalások felismerése és megfogalmazása 
Gondolatok értelmezése a személyesség, az önvallomás nyelvi 
eszközeinek feltárásával
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módszertani ajánlás 

A modul feladatsora a műalkotások születéséről szóló Kosztolányi és Weöres szövegre épül. 
Az esszéisztikus műfajjal már a 10. évfolyam anyagában is találkoztak a tanulók: Szabó Mag-
da és Szabó Zoltán egy-egy művével megismerkedve. Ezért célszerű a beszélgetést ismétlő 
kérdésekkel kezdeni. Minthogy a foglalkozások témája a műalkotások születéséhez, az alkotó 
folyamat értelmezéséhez kapcsolódik, feltétlenül hallgassuk meg azoknak a diákoknak a vé-
leményét, akik az írással már próbálkoztak. Így a személyes megnyilatkozás, egy-egy tanulói 
„mű” meghallgatása motiváló szerepet is betölthet. A szövegek értelmezésekor az alkotói fo-
lyamatról vallott írói-költői felfogások mellett a tanulók érdekes információkhoz juthatnak 
egy-egy mű megszületésével, így az Édes Anna című regénnyel, ill. a Fű, fa, füst című verssel 
kapcsolatban. A 15. modul az irodalmi önképző záró modulja is, ezért érdemes időt szánni 
arra, hogy a tanulók elmondhassák véleményüket a foglalkozások feladatrendszeréről, az 
érdekesnek és az unalmasnak tartott anyagokról. De érdemes időt szánni a saját munkájuk 
részletesebb értelmezésére, ill. az önértékelésre is. 

A szövegek terjedelme miatt a csoport-, ill. a páros munkát javasoljuk. A feladatok értelme-
zésének, a megoldások bemutatásának közös meghallgatásával minden tanuló átfogó képet 
kaphat a foglalkozások teljes anyagáról.

értékeléS 

A részképességek fejlesztésének különböző fázisaiban
– szöveges szóbeli értékelés a tanítás minden megragadható pedagógiai elemében (forma-

tív és szummatív; helyeslő-helytelenítő; összehasonlítva különböző eredményeket);
– önértékelés és egymás értékelése az önálló munka eredményének vizsgálatával (lásd 

munkalap!);
– a hibátlan munka értékelése rangsorolással;
– a csoportmunka értékelésekor (formatív) csoportmunkarangsor kialakítása;
– kooperatív munkaforma esetében egymás értékelése.
A motiváló értékelés legyen minden esetben a cél.

támogatórenDSzer 

A kooperatív tanulási módszerek és a csoportmunkával kapcsolatos kiadványok ajánlottak a ta-
nári felkészüléshez. Ezek bibliográfiája a kereszttanterv és koncepció mellékletében található. 

Kosztolányi Dezső: Nyelv és lélek. Hogyan születik a vers és a regény? Szépirodalmi Könyvkiadó, 
1990.
Weöres Sándor: A vers születése. In: Weöres Sándor: Egybegyűjtött írások I. kötet. Magvető 
Könyvkiadó, 1986.
Ajánlott internetes honlapok pl.: www.pici.web.elte.hu/kalauz
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moDulvázlat

lépések,  
tevékenységek

(a mellékletekben részle-
tesen kifejtve)

kIemelt  
készségek,  
képességek

célcsoport /
A dIfferencIá-

lás lehetőségeI

tAnulásszervezés
eszközök 

(mellékletben)munkA- 
formák

módszerek

1.  A művek műfaji természetének megfelelő szövegértelmezési eljárások alkalmazása; esszé 
és lírai szövegek jelentésrétegeinek feltárása; művek közötti jelentésbeli kapcsolatok felis-
merése

1. Irányított beszélgetés
Az alkotások keletke-
zésével kapcsolatos 
ismeretek, vélemé-
nyek felidézése
Az „alkotó diákok” 
személyes véleménye

Egyéni is-
meretek, 
vélemények 
megfogalma-
zása, külön-
böző nézetek 
szembesítése

Frontális Beszélgetés

2. Kosztolányi Dezső: 
Hogyan születik a 
vers és a regény?
– gondolatok, sze-
mélyes vallomás

Az esszé mű-
faji jellemzői-
nek feltárása
Ismeretek 
alkalmazása 
új beszéd-
helyzetben

Idő szerint Csoportos 
vagy páros 
munka
A és B 
változat

Írásbeli és 
szóbeli

Szöveg
Munkalap 
I. feladatsor

3. Weöres Sándor: A 
vers születése
– gondolatok, sze-
mélyes vallomás

Művek közöt-
ti jelentésbeli 
kapcsolatok 
felismerése

Képességi szint 
szerint

Páros vagy 
egyéni 
munka

Írásban és 
szóban

Szöveg
Munkalap 
II. feladatsor

4. Weöres Sándor: Fű, 
fa, füst 
– a prózai és a ver-
ses szöveg össze-
függése

Kapcsolatok 
feltárása
A műfaji meg-
közelítés szö-
vegelemzési 
módszerei

Páros
 munka

Szóban és 
írásban

Szöveg 
Munkalap 
III. feladat-
sor

2. Szövegalkotás

1. Írásbeli szövegal-
kotás: Gyermek-
kori emlék (verses 
vagy prózai szöveg 
alkotása)

Szövegalkotó 
képesség 
fejlesztése

Érdeklődés 
szerint

Egyéni Írásbeli

2. Illusztráció készí-
tése a Weöres-vers-
hez

Fantázia, asz-
szociációs bá-
zis fejlesztése

Érdeklődés 
szerint

Egyéni Írásbeli

3. Értékelés

1. A tanulók írásbeli 
munkájából a leg-
jobbak kiválasztása

Értékelő, 
elemző, érve-
lő képesség 
fejlesztése

Frontális Szóbeli Tanulói 
munkák
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a felDolgozáS menete

1. A művek műfAjI természetének megfelelő szövegértelmezésI eljárások AlkAlmAzásA; 
esszé és lírAI szövegek jelentéseInek feltárásA; művek közöttI jelentésbelI kApcsolAtok 

felIsmerése

Tanári tevékenységek Tanulói tevékenységek

Feladat
Szóbeli szövegalkotás irányítása:
–  Beszélgetés, ismeretek felidézése az alkotói 

ihletről, forrásokról, az alkotás folyamatáról
–  Az „alkotó” diákok személyes véleménye, 

tapasztalata: „Így írok én”…

–  Egyéni ismeretek az alkotások, művek szü-
letéséről, forrásokról (pl. Vörösmarty: „Her-
vadása liliomhullás volt” sorról, Arany: visz-
szafordulás a régi epikához)

– Egyéni megnyilatkozások

Feladat
–  Kosztolányi Dezső: Hogyan születik a vers és a 

regény? – A szöveg két egységét A és B cso-
portban vagy páros munkával (A és B válto-
zatként értelmezve) oldják meg a tanulók. 

–  A feladatok megoldásának bemutatásakor 
olvassák fel a szöveget, a feladatokat. Emel-
jék ki az irodalmi tanulmányok szempont-
jából fontos információkat, az esszé szöveg 
jellemzőit, az Édes Annával kapcsolatos val-
lomást.

Munkalap I. feladatsor megoldása, majd a 
megoldás bemutatása
A és B csoport

Feladat
Weöres Sándor: Hogyan születik a vers?
Egyéni vagy páros munka

Differenciálási lehetőség
Ha több tanuló is ír verseket, prózai műveket, 
akkor a feladatot egyéni vagy páros mun-
kával egy-két tanulóval oldassuk meg, hogy 
több idő maradjon a tanulói munkákkal való 
ismerkedésre.

Értékelés
A megoldásokat egy-egy tanuló értékelheti; 
kérdéseket tehet fel a társainak.

Munkalap II. feladatsor megoldása és a meg-
oldás bemutatása

Feladat
Weöres Sándor: Fű, fa, füst című versének ér-
telmezése
Javasoljuk a páros munkát. A párok közül 
egy-két pár – lehetőség szerint – számítógép-
pel készítse el a feladatot, és projektor segítsé-
gével mutassa be a megoldást.

Munkalap III. feladatsor megoldása szóban és 
írásban 
A táblázat elkészítése táblán vagy számítógé-
pes formában, projektorral
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2. szövegAlkotás

Tanári tevékenységek Tanulói tevékenységek

Feladat

„Gyermekkori emlékeimből”
Verses vagy prózai szöveg készítése

Egyéni érdeklődés szerint készítik el a feladatot

Feladat

Illusztráció készítése Weöres Sándor versének 
egyik jellegzetes szóképéhez

Egyéni érdeklődés szerint

3. értékelés

A teljesítmények pozitív értékelése
A legjobb munkák elhelyezése az osztály-
portfólióban! 
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munkalaP megolDáSSal

i.  olvassátok el a kosztolánYi-szövegeket, majd 
oldjátok meg a feladatokat csoportokban! 

hogY születik a vers és a regénY? 

válasz és vallomás egy kérdésre 
(részletek)

A) csoport 
1.

(…)
Nem tudom, hogy születik a vers és a regény. De azt tudom, hogy nem születik. Nem születik 
és nem születhet úgy, hogy valaki valamit „meg akar írni”. Azért hangsúlyozom ezt, mert az 
a közhiedelem, hogy az írónak rendszerint van valamilyen témája – egy ötlete a tavaszról, 
vagy egy világos elgondolása holmi „hatalmas társadalmi kérdés”-ről –, s miután ezeket előre 
megfontolt szándékkal megvizsgálta, kiérlelte lelkében, s döntött a kidolgozás módjáról is, 
nekiül, és annak rendje-módja szerint megírja, versnek vagy regénynek. Hányunkkal meg-
esett már, hogy jóhiszemű, lelkes rajongók félrevontak bennünket, kipirult arccal mesélték 
el életük egy eseményét, s átnyújtották nekünk, hogy használjuk föl. Ezek tényleg abban a 
hiszemben vannak, hogy az élmény azonos az alkotással, s elég az élményt rátenni a papírra, 
az ott nyomban megelevenül. Nem sejtik, hogy az írók nem csak más élményeit nem tudják 
fölhasználni művészi célokra, hanem gyakran a maguk legdöntőbb, legegyénibb, legizgatóbb 
élménye is egy életen át hever bennük, anélkül hogy valamit elkezdhetnének vele.

Akadnak azonban, akik tényleg így dolgoznak. Mindenkinek van sok érzése s legalább egy 
megtörtént életregénye. A varrólány megírja, hogy volt egyszer egy varrólány, akit szerettek 
és elhagytak, a katona pedig, aki háborúba került, elbeszéli azokat a tapasztalatokat, melye-
ket ott szerzett. Ezek a műkedvelők. Nincsenek viszonyban az egész élettel, csak annak egy 
esetleges részével. Minekelőtte íráshoz fognak, világosan látják témájukat, céljukat, monda-
nivalójukat, az értelem és öntudat teljes fényében, azután ebből a fényből próbálnak vissza-
menni sejtető homályba, eszközöket keresni, formát a lényeghez.

Kevés bizonyosság van arra vonatkozólag, hogy támadnak a költői alkotások, s tudatlan-
ságunk arra int, hogy ezen a téren különösen óvatosak és szerények legyünk, de majdnem 
bizonyos, hogy a fércművek ezen a módon jönnek létre, és teljesen bizonyos, hogy a költő 
teremtésmódja éppen ellenkezője, megfordítottja ennek.

A költő, mikor írni kezd, nem látja világosan témáját, célját, mondanivalóját. Amennyiben 
megpillantaná ezt az értelem és öntudat fényében, föltétlenül megszegne a kedve, abbahagy-
ná írását, úgy érezné, hogy azzal, amit tud, már nem érdemes foglalkoznia. Homályban van 
ő, termékeny homályban. Ebből a homályból küszködik a fény felé. Kétségbeesett küzdelem 
ez, de nem reménytelen, mert a homályból el lehet jutni a fényhez, csak a fényből nem lehet 
visszamenni a homályba. Az az út, melyet megtesz, az a tusa, melyet vív, maga az alkotása. 
Tett ez, cselekedet, csupa gyakorlat, tettleges önelemzés és cselekvő önműtét. Előzőleg több-
nyire elfogja egy tétova, de ellenállhatatlan vágy, hogy írjon valamit. Ez a vágy egyelőre még 
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tárgytalan, de rendkívül tartalmas és ígérő. Csodálatos izgalmi állapot ez. Tolla önmagától 
kezd mozogni. Szókat hall, oly készen, mintha már réges-rég érctáblákra vésték volna, és ké-
pek tűnnek eléje, oly élesen és szilárdan, hogy hozzá képest a valóság halvány és szétfolyó.

Ezek a szavak és képek már megírandó verséből valók, mely valahol létezik is, csak még 
benne nem jutott öntudatra. Nyomukon indul el, vakon, anélkül hogy tudná, hova fog érkez-
ni. A pálya, melyet befut, ő meg a verse, ködbe borul előtte. Mégis bizakodva követi paran-
csoló hallucinációit és vízióit. Kezében szinte eszelősen szorongatja azt, amit sikerült megra-
gadnia, egy szót, egy képet, csalogató zálogát, ingerlő foglalóját annak, ami később tetté válik, 
egy göröngyét az érzéki világnak, csücskét egy láthatatlan köpenynek, melyet a sötétből le 
akar ráncigálni és birtokba venni. Ő, aki élő viszonyban van az egész élettel, most csak a 
részleteit tapogatja. De ez a helyes. Egy az érzéki élettel, egy szemerje a káosznak. Fogalma 
sincs még, hogy mi a lényeg, csak azt érzi, hogy mi a forma. Munkája abból áll, hogy odaveti 
magát ennek az érzéki játéknak, ennek a túlvilági kalandnak, ennek az incselkedő kísértés-
nek, s nem erőszakoskodik anyagával, hanem hagyja, hogy az dolgozzék helyette, hogy a 
nyelv a munkatársa legyen, és az érezzen, gondolkozzék helyette, s rész és egész, pillanat és 
végzet, szerencse és szándék boldogan összecsattanjon. Miután versét befejezte, maga is cso-
dálkozva értesül belőle, hogy mit akart kifejezni. Ebből kihámozhatnak bizonyos alapeszmét. 
A költőnek azonban, amíg teremt, nincs alapeszméje. Annak csak rögeszméje van.

1.  foglaljátok össze egy-egy tételmondatban az egyes szakaszok 
tartalmát! idézetekkel is megoldhatjátok a feladatot.

 Például
 a) Az író vallomása arról, „Hogyan nem születik a vers és a regény”
 b) A műkedvelők alkotási módszere
 c) A költő teremtésmódja az előbbi fordítottja
 d) Önvallomás az alkotásról, ihletről
 e) Az írónak „fogalma sincs még, hogy mi a lényeg, csak azt érzi, hogy mi a forma”

2.  milyen nyelvi forma kapcsolja egymáshoz a bekezdéseket? 
emeljétek ki és értelmezzétek a nyelvi elemeket!

 1–2.  „így” dolgoznak. (deixis, visszautal) 

 2–3. „hogyan támadnak a költői alkotások” 
   „fércművek” (globális kohézió, ugyanazon valóságdarabra utalás)

 3–4.  „A költő amikor írni kezd…” visszautalás és összegzés

 4–5.  „Ezek a szavak” folytatása a „szókat hall…” szerkezetben megjelölt tartalomnak

 Téma-réma kapcsolat
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3. az esszé mely jellemzőit fedezitek fel a szövegben?
 a)
 Címben, témában: „vallomás” megjelölés
 Szerkezetben, felépítésben: kötetlen, szabad gondolatvezetés
 A kommunikációs forma szerint: monologikus, írásbeli
 A kommunikációs funkció szerint: esszé, érvelő
 A szövegalkotás módja szerint: tervezett szöveg
 A kommunikációs színtér szerint: szépirodalmi

b)   Milyen szavak, szószerkezetek tartozhatnak az esszé szókincstárába? Gyűjtsetek példákat 
a személyesség kifejezéseiből!

 Példák:
  „nem tudom”; „de azt tudom”; „hányunkkal megesett már”; „azért hangsúlyozom ezt” „kevés bizo-

nyosság van arra vonatkozóan”; „de ez a helyes” stb.

c)  Milyen hasonlattal szemlélteti az író a különböző alkotási módokat?
 A tényleges alkotásra vonatkozó:  „homályból a fény felé” 

„önelemzés, cselekvő önműtét”, „rögeszme”
 A fércművekre vonatkozó: mindennapi élet képei: varrólány, katona, alapeszme

4. mi a különbség az alapeszme és a rögeszme között?
 Alapeszme: tervezett, tudatos
 Rögeszme:  valakinek szinte mániájává vált elképzelése, „megszállott”, csak az eszmeteremtés ér-

dekli

b) csoport 
2.

A költő ihlete pillanatokig vagy órákig tart, aztán ellobban, csak pörnyéje marad ott. Merőben 
különbözik ettől a regényíró ihlete. Az hosszútávra szól, gyakran évekre is kiterjed. Amíg a 
regényíró dolgozik, változik körötte az élet, s a regényíró is változik az életben. A hőmérő süly-
lyed és emelkedik, eső esik, hó hull, kivirágzanak a fák, majd rekkenő kánikula következik, 
ő maga pedig soványodik vagy kövéredik, csalódik vagy megbetegszik. Munkájában mégis 
olyannak kell lennie égaljnak, légkörnek, időjárásnak, világnézetnek, vérmérsékletnek, mintha 
minden egyszerre, varázsütésre keletkezett volna. Ez az egység teszi remekművé a regényt.

Ennek a pusztán elképzelt világnak is éppoly csodálatos, változhatatlan törvényei vannak, 
mint annak a világnak, melyben élünk. Két regényalak például találkozik egymással egy ká-
véházban. Ez a kávéház – írás közben – kényszerképzetként rémlik föl a regényíró előtt. 
Esetleg hasonlít valamelyikhez, amit már látott, vagy emlékeztet arra, de esetleg egyáltalán 
nem hasonlít semmiféle eddigi kávéházhoz. Mindenesetre egy megálmodott, ködből való 
kávéház ez. Mégis tökéletesen tájékozódni tud benne a regényíró. Ismeri kilincseit, ablakait, 
egész berendezését, hiszen ő maga építette. Ha alakjait be kell ide vezetnie, akkor habozás 
nélkül ajtót nyit nekik, leülteti őket valahova. Nem mindegy, hogy hova. Ezek az emberek 
föltétlenül a kávéház bal sarkába telepednek, oda, a pénztár mögé, a nő háttal neki, úgyhogy 
nem is láthatja arcát, a férfi pedig vele szemben, úgyhogy láthatja arcát. Az, hogy máshova 
üljenek, mondjuk, a kávéház jobb sarkába, vagy mondjuk, megfordítva, a férfi háttal neki s 



15. kosztolánYi dezső: hogY születik a vers és a regénY 219

a nő szemben vele, teljesen képtelenség. Mihelyt így próbálja megjeleníteni őket, képzelete 
nem működik tovább, mert egy nem ismert kódex szerint minden alaknak meg van a maga 
helye, akár a sakktáblán a bábuknak, s mihelyt vét e kódex ellen, fölborul a játszma.

Azok a tárgyak, melyek alakjait körülveszik, szintén nem közönyösek neki. Ezekről nem 
vezet leltárat. Szükségtelen minden holmit fölsorolni. Előfordulhat, hogy egész regényében 
egyetlenegyet sem emleget. De azért pontosan tudja, hogy milyen bútorok állnak itt vagy ott, 
s ha megkérdeznék tőle, hogy abban a szobában, ahol ez vagy az a jelenet lejátszódott, volt-e 
szobahőmérő vagy a kandalló előtt kaparóvas, ő határozottan bólintana, vagy határozottan 
rázná a fejét. Általában napokig tudna még beszélni hőseiről, akár legjobb ismerőseiről, füg-
getlenül a cselekménytől. Nem mond el róluk mindent, csak azt, ami legfontosabb. Ezért 
művészi a munkája.

Számára döntők a nevek is. Ezek együtt jelennek meg alakjaikkal. Ha van nevük, akkor 
már élnek is. Téves azt hinni, hogy a regényíró neveket keresgél nekik, s tetszése szerint en-
nek vagy annak hívja őket. Csak az életben lehet miniszteri engedéllyel nevet változtatni. A 
képzelet birodalmában ez még sohase sikerült. Egy regényem írása közben felötlött bennem 
a gyanú, hogy a főszereplő neve a csengésében hasonlít egy ismert emberéhez s esetleg azt 
a hitet keltheti, mintha rá céloznék. Elhatároztam, hogy a nevet megváltoztatom. Miután 
már jócskán előrehaladtam, körülbelül száz oldalon kellett visszamenőleg kitörölnöm az ere-
detileg önként kínálkozó nevet, s egy másikkal helyettesítenem. Erre megbénult a tollam. 
Hetekig hevert ott kéziratom, anélkül hogy hozzányúltam volna. Undorodtam tőle. Nem 
volt kedvem folytatni. Végre cselhez folyamodtam, újra visszaállítottam mind a száz oldalon 
az eredeti nevet, s akkor megint úgy ment minden, mint a karikacsapás. Közben azzal áltat-
tam magamat, hogy hősömet majd akkor keresztelem más névre, ha kéziratomat nyomdába 
adom. Természetesen, erre se került sor. Ezekkel az álomfigurákkal nem lehet tréfálni; bosz-
szút állnak rajtunk.

Édes Anna neve is ilyen hallucináció. Jól esett mondogatnom, leírnom. Talán azért tudtam 
vele annyi szeretettel foglalkozni. Én az Anna nevet régóta szerettem. Mindig a mannát hoz-
ta eszembe, azonkívül egy kacér és nagyon nőies föltételes módot is. A vezetéknév, mely ösz-
tönösen társult melléje, nem egyéb, mint a hódolatom kifejezése. A kettő együtt – vezeték- és 
keresztnév – a maga lágy zeneiségében egy másik, ősi és végzetes szókapcsolatot idézett föl 
bennem: az édesanyát. Most, miután időben eltávolodtam regényemtől, így elemzem a szó-
varázst, mely mindjárt a kezdetben megbabonázott, de amíg dolgoztam, nem is sejtettem, 
hogy mi tart rabul.

Az élmény, mely ennek a munkámnak alapja, szintén tisztázatlan előttem. Nyilván én is 
sokszor olvastam az újságokban megjelenő kis napihírt, mely arról szól, hogy egy jó cseléd 
„minden ok nélkül” agyonverte jó gazdáit. Regényem megjelenése után tényleg levelet kap-
tam egy budapesti ügyvédtől, aki nem kis ámulatomra azt közölte velem, hogy Édes Anna 
tényleg él, ő védte azt a cselédleányt, aki gazdáját baltával ölte meg, ezt is Annának hívják, 
Schmidt Annának, s most a márianosztrai fegyházban raboskodik, akár az én hősnőm. Ez 
csak véletlen lehet.

Arcát az első pillanattól fogva határozottan láttam. Szöghajú volt, kékesszürke szemű. Talán 
egy falusi cselédleány lehetett mintája, akit évekkel ezelőtt egy nyári délelőtt lestem meg az 
utcán, valami budai ház kapujában, amint fehér fogával beleharapott egy zöld almába. Akkor 
önkéntelenül eltűnődtem, milyen lehet ennek az élete és a sorsa. Ez az almába harapó lány 
gyakran kísértett. Valószínűleg ez a kristályosodási pont. Köréje rakódhattak le később a je-
gecek. Ilyenkor az ember folyton álmodozik. Terv és cél nélkül jeleneteket kohol, mondatokat 
sző. A folyamatot nem lehet megállítani. Akkor is folytatódik, mikor lefekszünk, mosdunk, 
vagy a fogorvos székében ülünk, s az a fogunkat fúrja. Eleinte tiltakozunk a megírás ellen, 
mert az gyötrelem. Miután az anyag fejünkre nőtt, könnyebbség ez a gyötrelem is. Termé-
szetesen, a papíron dől el minden. Ezen a síkon az ábrándok másképp helyezkednek el, mint 
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gomolygó állapotukban. Ott az egész anyagból sokszor csak egy ködfoszlány marad meg. 
Azt is megemlíthetem, hogy az Édes Anna írása alatt – nem tudom, miért – mindig a temetési 
szertartás latin verseit mondogattam és énekeltem. Ez azonnal visszazökkentett hangulatom-
ba. Ez volt az alaphangja. A fönséges, ókori versekből merítettem erőt.

1.  foglaljátok össze egy-egy tételmondatban az egyes szakaszok 
tartalmát! idézetekkel is megoldhatjátok a feladatot.

 Például
 (1) A költő és a regényíró ihletének különbsége
 (2) A mű és a világ törvényeinek közös vonása
 (3) A művészi munka jellemzője: csak azt mondja el az író, ami a legfontosabb
 (4) A nevek szerepe
 (5) Az Édes Anna keletkezéséről
 (6) Az élmény „tisztázatlan”
 (7) Az alaphang, az ókori vers

2.  milyen nyelvi forma kapcsolja egymáshoz a bekezdéseket? 
értelmezzétek a grammatikai-jelentésbeli kapcsolatot!

 1–2.  „ennek” – mutató névmás, deixis 

 2–3.  „szintén” – hasonlítás, azonosítás a 2. bekezdés tartalmával

 3–4.  „is” – új elemet vezet be (réma)

 4–5.  „ilyen” – deixis, visszautalás az „álomfigurákra”

 5–6.  „a napi hír” – tartalmi elemeket köt össze

 6–7.  „arcát” – visszautalás az előző bekezdésben megjelölt személyre

3. az esszé mely jellemzőit fedezitek fel a szövegben?
 Címben – témában: alkotó folyamatról való gondolkodás, elmélkedés
 Szerkezetben, felépítésben: asszociációk
 A kommunikációs forma szerint: monologikus
 A kommunikációs funkció szerint: érvelő
 A szövegalkotás módja szerint: írásbeli
 A szókincs jellemzői (példákkal): személyes hangvétel, szubjektivitásra utaló szavak: 
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4.  foglaljátok össze vázlatosan az író alkotói folyamatról vallott 
nézeteit az édes Anna keletkezéséről szóló szövegrészlet alapján!

 Például
 képek, mozaikok: 
  A név hallucináció formájában asszociációkat ébreszt (szavak megjelenése); újságban megjelenő napi 

hír; véletlen egybeesés; az arc „víziója”; almába harapó lány, temetési szertartás szövege

ii.    olvassátok el a szöveget, majd oldjátok meg a 
felaDatokat! 

Weöres Sándor: A vers születése 

meditáció és vallomás 
(részletek)
Az élmények és verssé alakulásuk közt többnyire jókora idő telik el: napok és hetek, néha 
esztendők. Sokan úgy képzelik, hogy ha a költőt nagy öröm vagy nagy bánat éri, vagy meg-
lát egy széplányt, akkor „megszállja az ihlet”, és azon nyomban „hamar ír róla egy verset”. 
Csakhogy az alkotó-ihlet erős koncentráltság, külvilágtól elvonatkozás; már pedig az öröm, 
bánat és széplány kifelé irányítja és megbontja a figyelmet, nem pedig befelé összpontosítja. 
Az élmény csak akkor jelentkezik a verssé válás lehetőségével, sőt kényszerével, mikor már 
visszagondolunk rá; mikor már nem a külvilágból jön felénk, hanem a saját alkatunk mélyé-
ről merül föl, mint a telt vödör a kútfenékről.

De kivételesen előfordul, hogy a közhiedelemnek lesz igaza. Egyszer S. É. költőnővel ket-
tesben üldögéltünk a háztetőn, mint a cserepesek. Indítványoztam, hogy írjunk együtt egy 
dialogikus verset: egy strófát ő, egy strófát én, és így tovább, fölváltva, míg valami befejező 
részhez nem jutunk. Éva beleegyezett: csak kezdjem meg a verset. Az indítványt én tettem, 
hát már nem hátrálhattam a feladat elől; éreztem, hogy nem lehet épkézláb verset írni szán-
dékos nekifutással, ahogy egy sövényt átugrik az ember; és holmi szokványos bók-rigmust 
sem tákolhatok össze, mert a kolleginának jó ízlése van. A strófa kapásból kész legyen és szép 
legyen… szinte lehetetlen feladat; és valahogy mégis sikerült, amit leginkább a verselésbeli 
gyakorlottságomnak tulajdoníthatok. Négy sort írtam:

Míg hosszan bámulok barna hajadba,
belé kövülnék én e pillanatba.

Lehet-e perc, mely öröklétté válna,
mint indák árnyán Csipkerózsa álma?

Éva sokkal hamarább mint én, nagyon szép versszakkal válaszolt:

Látod, megöljük mind e drága percet
s meg nem siratjuk: ez oly szomorú.
Kúszunk vakon előre, mint a szú,
mely fölfalja az időt, amíg perceg.
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A következő szakaszt megint én írtam, de rosszul; még néhány strófa készült, és a vers egyre 
jobban elhanyatlott: már nem tudtunk megbirkózni az alkotáshoz nem alkalmas körülmé-
nyek nehézségével; szinte csoda, hogy négy-négy sorunk is sikerült.

Ez az eset persze csak kuriózum. A költés körülményei általában csöppet sem romanti-
kusak: a költés magányos és dísztelen piszmogás; görnyedünk egy papírlap fölött, melyen 
gyakran több az áthúzás, mint a kész sor.

1. értelmezzétek a következő kifejezéseket!
 – alkotó-ihlet: hatás, érzés, hangulat, mely művészi alkotásra serkent
 – befelé összpontosít: a külső világot kizárja
 – a saját alkatunk mélye: a legbelső érzéseink, gondolataink, önmagunk
 – dialogikus vers: párbeszédre épül
 – bókrigmus: udvarlás, kedveskedő dicséret versben

2.  milyen feldolgozások jelennek meg a szövegben az alkotói 
munkáról?

 Közhiedelem: a külvilág élménye
 A költő véleménye: a befelé fordulás

3.  mi a közös kosztolányi és Weöres nézőpontjában az alkotás 
folyamatáról!

 Közös:
 Hosszú érlelés, hatások, élmények interiorizálása

iii.   olvaSSátok el a Fű, Fa, Füst keletkezéséről szó-
ló vallomást, majd a verset, és oldjátok meg 
a felaDatokat! 

A vers érésének és elkészülésének időtartama nagyon különböző: esetleg csak néhány perc, 
de lehet akárhány esztendő is. Például az Évának strófánál, amit az előző fejezetben idéztem, 
a kialakulás és kidolgozás együttvéve csak pillanatokig tartott; az első sejtelem, honnan a vers 
kibontakozott, utólag körülbelül így fogalmazható: „kellemes itt ülni és nézni téged” – és ez 
az alap könnyű szerrel megkapta járulékait, a könnyen kínálkozó szokványos jambikus for-
mát és az érzelmi folytatást, az idő megállításának képtelen vágyát, hogy bár csak a kellemes 
perc örökké tartana; s hozzá hasonlatként az időbe beledermedt, mindig-alvó Csipkerózsa 
asszociálódott. – A „Fű, fa, füst” kialakulása évekbe telt. Itt az alaptéma, hogy pólyáskorom-
ban, ha az utcán tologattak a kiskocsiban, szanaszét mutogattam és gügyögtem: „fű, fa, füst”. 
A vers első sejtelme, természetesen, nem a pólyáskori pötyögésem, hiszen ez az emlékezetem 
előtti időben történt; és az sem, mikor az esetet anyám elmondta és emlékezetembe rögzí-
tette: hanem, mikor a hallomás-élmény emléke először jelentkezett bennem nyomatékosan, 
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a verssé válás igényével. Ez történt tán 18-20 éves koromban, és a verset végre is megírtam 
huszonnégy éves fejjel; tehát a kialakulás kb. fél évtizedig tartott, majdnem annyi ideig, mint 
amennyi a hallomásélmény időpontja és a vers-csíra jelentkezése közt lefolyt.

Weöres sándor: fű, fa, füst 

Özönvíz-táj ez, tág és széditő,
a kőkorszaknál ősibb az idő,
emlékezés sem kísér az uton –
Ekkép mesélték, csak innen tudom:
mikor pelenkám volt még és dadám
s a Hold kezemnél ült az almafán,
az «ee-ee» és «papa-mama» után
az első, amit kimondott a szám:
«fü, fa, füst».

Ugy tűnik, mintha látnám-hallanám:
fölöttem süt víg napocska-anyám,
a dajkával kis kocsiban tolat
engem, reménydús fiatalurat
s oly fontos, mint nagy dörgeteg beszéd,
mitől országok esnek szerteszét,
és véres lesz a puszta és a rét,
hogy kimondom e szent varázsigét:
«Ffü – ffa – fjtt –»

Fogatlan szájjal tátogattam és
érzés nélkül jött sírás-nevetés,
a sorsom nem volt könnyü vagy nehéz,
multat s jövőt még nem festett az ész,
idő nem volt, csak az örök jelen,
mely, mint a pont, kiterjedéstelen
s mert kezdettelen, így hát végtelen –
mi áll, vagy mozdul, minden névtelen,
fü, fa, füst.

A tarka egység részekké-szakadt,
rámzúdult a különbség-áradat.
Képzelj faágakat: mindegyiken
sok két- és hárommagvu tok terem:
így lett lassacskán mindennek neve
párjával: tej-víz, fehér-fekete,
kéz-láb, huszár-baka, fésű-kefe
s hármasban: elefánt-zsiráf-teve,
fü-fa-füst.

Óriások közt telt az életem,
a vállukig sem ért föl a kezem.
És egy nap – tisztán emlékszem reá –
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nem fértem állva az asztal alá.
Lejjebb ereszkedett a mennyezet
és kezem-lábam megszélesedett.
Ahogy én nőttem, úgy kisebbedett,
de napjaimnak kedvesebbje lett
fü, fa füst.

Sorsom huszonnégy esztendőt lerótt,
még végigélnék néhány-milliót:
hasztalan vággyal nézem a jövőt,
gyerek áll így a más-cukra előtt.
De a kevés is jobb, mint semmi se,
az élet szép, csak bánni kell vele
s ha félrebillen kedvem kereke,
helyrezökkenti a varázsige:
fü, fa füst.

Szép a való! szebb, mint minden mese,
kár, hogy mindünknek hűtlen kedvese.
Azért van mind a tétlenség s a tett,
hogy tompultabban lásd a végedet.
Kinn ülök most a híg téli napon,
mint aranya körében Harpagon
s ha mennem kell majd: tenger vagyonom
bucsuzóul még összeszámolom:
fü, fa, füst.

1.  a vers keletkezéséről szóló szövegben milyen hasonlóságokat 
fedeztek fel kosztolányi vallomásával?

 Például:  – A vers ihlete és a mű keletkezése között sok idő telhet el.
    – Először szavak, képek jelennek meg.
    – A „homályból halad a fény felé” stb.

2. értelmezzétek a költemény címét!
 Mi jellemzi a szavak grammatikai kapcsolatát? szófaji ismétlés
 Milyen perspektívát érzékeltetnek? a földtől az ég felé halad
 Milyen jelentés tulajdonítható a címnek? pl. a lét és nemlét egysége

3.  értelmezzétek a költeményt, a táblázat kitöltésével emeljetek ki 
néhány poétikai, nyelvi sajátosságot!

 Jelöljétek meg azt a versszakaszt, amelyben érzékelhető az életszakasz változása! 
 5. versszak
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VERSSZAK
ÉLETSZA-

KASZ MEG-
NEVEZÉSE

JELLEGZE-
TES, EGYÉ-
NI KÖLTŐI 

KÉPEK

HANGU-
LATFESTŐ, 

HANG-
UTÁNZÓ 
SZAVAK

JELLEGZE-
TES GRAM-

MATIKAI 
ELEMEK

A REFRÉN 
JELENTÉSE

OLVASÓI 
REFLEKTÁ-

LÁS

1.

Csecsemõ és 
kisgyermek-
kor

Özönvíz-táj
ősibb
„Hold ke-
zemnél ült az 
almafán”

„ee-ee” –  szóössze-
tétel

–  névszói 
állítmányok

A szó első 
jelentése a 
felnőttek 
közlésében

2. napocska-
anyám
reménydús

dörgeteg – kicsinyítés
–  nagyszabá-

sú hasonlat

Ahogyan 
először ki-
mondta a 
szavakat
(első jelentés)

3. „Multat s 
jövőt még 
nem festett 
az ész”

sírás-nevetés – felsorolás,
– paradoxon,

A teljes vilá-
got megidéző
(föld–ég) 

4. „különbség-
áradat”

rámzúdult –  ellentétpárok egyedi –
azonosítás

5. Életszakasz 
váltás

Lejjebb 
ereszkedett a 
mennyezet

– közbevetés kedves emlé-
ket idéző

6. A vers írásá-
nak a kora

Kedvem 
kereke

helyrezökken
varázsige

– hasonlat segítő vará-
zsige

7. A jelen Híg téli nap – párhuzam
– hasonlat

összegző, 
érték,
életút

 




