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(Weöres Sándor: Az állandó a változóban)

Első feladatként, a ráhangolódás fázisában gondolattérkép se-
gítségével alakítjuk ki a gondolkodás kereteit. A Balaton kö-
zéppontba helyezésével meghatározzuk a témával való foglal-
kozás lehetséges köreit, majd további asszociációk segítségével 
tágítjuk azokat:

A továbbiakban vissza-visszatérünk az ábrához, amelyre akár 
rendező elvként tekinthetünk a feladatok egymásra épülésekor.
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A második feladathoz kisebb csoportokat hozunk létre, s meg-
kérjük a diákokat, hogy válasszanak a gondolattérképről, s 
szoborjátékkal elevenítsék meg a választott életképet, tárgyat, 
fogalmat.

A következő feladatban a Balatonhoz kapcsolódó, egyik legfelső 
jelentésréteggel fogunk foglalkozni: a nyári emlékekkel. A gya-
korlat bevezetéseként gyűjtsünk össze különféle érzékszervi be-
nyomásokat, illetve ha a diákok még nem tanulták a szinesztéziát, 
játsszunk el röviden – akár balatoni emlékekkel kapcsolatban – a 
benyomások keveredésével (pl. Milyen illata van az aranyhídnak?  
Milyen ízű a darázscsípés?).
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Ezek után kérjük meg a diákokat arra, hogy írjanak egy rövid „Emlék-
szem…” kezdetű fogalmazást, melyben a látszólag jelentéktelen történé-
seket, impressziókat ragadják meg. Az élmények emlékként való felidézése 
gyakran nagyobb intenzitású, mint maga a jelen idejű élmény. A visszate-
kintés lehetőséget ad arra, hogy ne csak a puszta eseményt lássuk, hanem az 
észlelés konkrét pillanatának esszenciáját. Nem fontos a gondolatok össze-
fűzése sem, de ahol úgy érzik, tegyék érzékletesebbé az írásművet érzékszervi 
benyomásokkal, esetleg keverésükkel!

Az írások felolvasása után válasszuk ki, melyik tetszett legjobban, s miért. 
Mitől függ, hogy egy-egy emléket magunkénak tudtunk érezni, míg mások 
nem érintettek meg? Beszéljük meg, mitől válhat egy író személyes emléke 
az olvasók számára is közelivé. 

(Az alábbi példák 6. évfolyamos diákok munkáiból származnak.) 

Emlékszem a megérkezés meleg fémszagára. 

Emlékszem, mikor viharos napokon besüvített a szürke szél az ablakon.

Emlékszem apukám kalandvágyó illatára, amikor horgászott.

Emlékszem a madarak puha látványára. Az út térdet szakító tömörségére.

nyomkodtunk a gyertya olvadt viaszába. 

Emlékszem, hogy vörös lett a kezem az íj érdes húrjától.

Emlékszem az iszapra, ami a víz alján mindig a lábujjaim közé ment, és 

 
A nád susogására. Emlékszem a nyárra.

A következő feladatban rövid verseket, négysorosokat fogunk írni több lépcsőben. A feladat célja, hogy tovább ismerkedjünk a 
tájban rejlő lehetőségekkel, a környezet elemeit felhasználva párhuzamokat, azonosságokat fedezzünk fel a külvilág és önmagunk 
között.

A jól ismert Mi lenne, ha…? játékkal indítunk, melyet ezúttal magunkra alkalmazunk: kérjük meg diákjainkat, hogy gyűjtsenek 
olyan balatoni, vízparti emlékeket, benyomásokat, fogalmakat, melyek számukra fontosak, pl.: nádas, jégeső, kertmozi, hattyú, 
stég, stb.

Következő lépésként válasszák ki azt a négyet, amellyel leginkább azonosulni tudnak, s fogalmazzák meg a játék szabályai szerint, 
jelen időben, E/1 személyben, de bármely módban. Ha ezzel elkészültek, egészítsék ki az egyes metaforákat egy cselekvéssel, majd 
a két tagmondatot egy mondattá is átalakíthatják:

Könyv vagyok.
Könyv vagyok. Olvasok a sorok között.
Soraim között olvasó könyv vagyok. 

(Udvardi Dalma – 7. évfolyam)

Hajókat ringató hullám vagyok,
halakat bújtató hínár vagyok,
víztükrön átfutó aranyhíd vagyok,
magamban úszkáló tó vagyok. 

(Krausz Nikolett – 7. évfolyam)

Az elkészült művek felolvasása után olvassuk fel Weöres Sándor Magyar etűdök című sorozatából a 69. számút („Tűzben fa para-
zsa volnék, / vízben puha moha volnék, / szélben jegenyefa volnék, / földön apám Xa volnék.”), és vizsgáljuk meg az általa hasz-
nált képeket is! Milyen viszonyban van egymással a tűz és a parázs, a víz és a moha, stb? Írjuk át akár az általunk alkotott művet, 
akár Weöres Sándor versét más módban, s vitassuk meg, mi változott ezáltal a versekben.
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Mutassuk meg diákjainknak a fenti két sort a versből, s beszélgessünk a felmerülő kérdésekről. Milyen érzést kelt a tó fenekén 
ruhástul ülő ember alakja? Hogyan tágítja a tóról alkotott előzetes tudásunkat a hozzá társított cselekvéssor? Hogyan illeszthető 
ez a kép abba, amit József Attiláról korábbi tanulmányaink alapján alkottunk? Mi a szerepe a főnévi igenevek használatának, s 
változna-e a jelentés, ha bármely személybe átírnánk a két mondatot?
Mielőtt a diákok megismerkednek az eredeti szöveggel, azt a játékot fogjuk játszani, amit Illyés Gyula és József Attila oly sokszor 
játszottak: meglévő rímekhez és címhez írunk verset. 
Osszuk ki az eredeti művet csak részleteiben tartalmazó lapot a diákoknak, s kérjük meg őket, hogy egészítsék ki a rímeket úgy, 
hogy egy általuk elfogadható szöveget kapjanak! Dolgozhatnak önállóan, párban vagy kisebb csoportokban is. A munka megkez-
dése előtt hívjuk föl a Xgyelmüket arra, hogy – amint azt az előző feladatokból is láthatták – a környezet dolgai belső tulajdonsá-
gokat is hordoznak, így önálló hangulattal bírnak. A gyerekek által írt versben a dőlt betűk jelzik az eredeti szöveget.

ÜLNI, ÁLLNI, ÖLNI, HALNI
Ezt a széket odább tolni,
halott mellé leguggolni,
hosszú fára gyorsan mászni,
hófelhőből havat rázni, 
életemért hálát adni,
rózsatüskét cirógatni,
barack után almát enni, 
keskeny utca szélén menni,
párszor „olyan dolgot” tenni, 
választ sokszor megkerülni,
magányosan, csendben ülni, 
pofon után nem pirulni,
kötél hurkában virulni,
a visszhangnak sóhajtani,
éhes árvát elhajtani,
álarcomat letörülni,
szerelemre nagyot köpni, 
önmagammal kibékülni,
egy-egy bogarat megölni, 
szemek színét megvizsgálni, 
egyenesen napba nézni,
fenekemen jól megülni,
tükörképem fölgyujtani,
mindig valakire várni, 
ereimet rosszul vágni,
szüleimet megríkatni,
kicsi magam ölbe kapni.
s ha világ a számadássom,
úgy itt hagyni, sose lásson – –

ó köttető, oldoztató,
most e verset megirató,
nevettető, zokogtató,
életem, te választató!

ÜLNI, ÁLLNI, ÖLNI, HALNI 

Ezt a széket odább tolni, 
vonat elé leguggolni, 
óvatosan hegyre mászni, 
zsákomat a völgybe rázni, 
vén pókomnak méhet adni,
öregasszonyt cirógatni, 
jóízű bablevest enni, 
sár van, lábujjhegyen menni, 
kalapom a sínre tenni, 
a tavat csak megkerülni, 
fenekén ruhástul ülni, 
csengő habok közt pirulni, 
napraforgók közt virulni – 
vagy csak szépet sóhajtani, 
csak egy legyet elhajtani, 
poros könyvem letörülni, – 
tükröm közepébe köpni, 
elleneimmel békülni, 
hosszú késsel mind megölni, 
vizsgálni, a vér hogy csordul, 
nézni, hogy egy kislány fordul – 
vagy csak így megülni veszteg – 
fölgyujtani Budapestet, 
morzsámra madarat várni, 
rossz kenyerem földhöz vágni, 
jó szeretőm megríkatni, 
kicsi hugát ölbe kapni 
s ha világ a számadásom, 
úgy itt hagyni, sose lásson – –

ó köttető, oldoztató, 
most e verset megirató, 
nevettető, zokogtató, 
életem, te választató!

József AttilaCsák Dorina, Kanozsay Zsanett, Lovas Melinda, Petrovszki 
8. évfolyam

A született parafrázisok felolvasása után nyílik alkalom az eredeti szöveggel való összevetésre, és az ebből adódó észrevételek megvitatására.

A most következő vers az előző feladathoz kapcsolódik, melyben a főnevekkel történő önjellemzést felváltja a cselekvési lehe-
tőségek litániaszerű felsorolása, mely szintén a lírai én lélekállapotait tárja fel. József Attila Ülni, állni, ölni, halni című versével 
folytatjuk a gondolkodást. 
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A téma lezárásaként elgondolkodunk a fenti, Kányádi Sándortól származó idézet kapcsán a lélekállapotok térként való ábrázol-
hatóságán. Térré alakíthatók-e a mentális tapasztalatok? Olyan kifejezések állnak erre segítségünkre a magyar nyelvben, mint 
távlatokban gondolkodni, kitágul a tér, beszűkültség, stb. Beszélgessünk arról, találónak érezzük-e a fenti kifejezéseket. 

József Attila számos versében tágul vagy éppen szűkül a táj értelmezése, a külső tereket belső tájak váltják fel. Ennek megragadá-
sára montázst készítettünk a költő egy verssorára: 
„a semmi ágán ül szivem…” 

Források:

Szövegtan és verselemzés, 
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