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BÁRTFAI BORBÁLA

„Hiszek a szóban”

-

1.) Ráhangolódásként gyűjtsünk minél több olyan szót, amely-
nek kép a szótöve, s beszélgessünk el e szavak jelentéséről, pl.: 
képzelet, képesség, képtelen, képesít… Mi a közös szótő jelentés-
tani alapja?

2.) Főként alsóbb osztályokban segítheti egy vers képeinek 
vizsgálatát, ha először nem magával a művel ismerkednek meg, 
csupán a benne szereplő szavakkal, s azokból következtetnek a 
tartalomra. Csoportosítsuk a szavakat aszerint, hogy társítunk-e 
hozzájuk valamilyen képet vagy sem! Ezt követheti a szavak 
szintagmákká rendezése, a vers összeállítása. Kisebbeknél csak 
egy-két sor szavait keverjük össze, a nagyobbak megbirkóznak 
teljes versszakok összeállításával is – főként, ha segítjük őket a 
rímképlet megadásával.

Nagy László: Itthon vagyok (részlet)
a, anyámat, bánat, elrepült, fák, fölött, kormot, megláttam, 
seprüzött, szeles
Rímképlet: a b a b 

3.) Harmadik feladatként közösen írunk egy verset. A gyakor-
lat megkezdése előtt beszélgessünk el arról, milyen is egy jó 
>lm-, vers-, illetve könyvcím, és melyek azok a címek, amelyek 
nem keltik fel érdeklődésünket, s vajon miért? Ezután kérjük 
meg a diákokat, hogy találjanak ki egy verscímet, s írják fel a 
kiosztott lap aljára. A következőkben körbeadjuk a lapokat, s 
mindenki ír a megadott címhez egy verssort oly módon, hogy 
az utolsó szót a lehajtás után láthatóvá hagyja a következő író 
számára. Ha valaki mégsem tudna a megadott szóra rímelő sort 
írni, új rímet kezdhet.

Felolvasás előtt az elkészült írásokat címadó gazdáik szer-
keszthetik, átírhatják.

A feladat lezárásaként lejegyezzük azokat a képeket, amelye-
ket az egyes címek hívtak életre, s megbeszélhetjük az asszoci-
ációk folyamatát is. Házi feladatként illusztrációkat készíthet-
nek az írásokhoz.

ÁLOMVILÁG
Lebben az álom,
az ágyban, ha elalszom, mindig megtalálom.
Már csak az ébredést várom,
remélem, nem lelem benne halálom,
mert boldogság vár rám szerte a világon.
…És felébredt az álom…

MERT ÉN VAGYOK…
S mint szürke homályban csillog
a tótükör, lelkem villog,
és barna szemem fényében
pislog a nap a kék égen.

Szikrázóan tekint rám ezerszínű álom,
kristályszépen tündöklő üveggyöngyre vágyom,
ragyogó szemedben talán én is látszom.

VESZÉLYES ÉG
A nap kinéz a felhők mögül,
egy fénysugár alámerül.
Hamvas fűben lopva léptem,
az ég megnyílt, és nagyon féltem.
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5.) A következő feladattal már egy mű komplexebb vizsgála-
tát készíthetjük elő. Az alábbi feladatban Nagy László Vérugató 
tündér című verse kapcsán címmeditációval közelítettük meg a 
verset.

A diákok egy vers címének egy szavát fogják megkapni, mely-
ből következtetniük kell a mű tartalmára, a benne szereplő ké-
pekre. Első lépésként tetszőleges gra>kai szervezővel gyűjtsük 
össze azokat a képeket, fogalmakat, amelyek a tündér szó kap-
csán merülnek föl bennünk. Miután ezek fölkerültek a táblára, 
másik színnel írjuk fel a vér szót, s >gyeljük meg, hogyan mó-
dosítja az asszociációkat a két szó összekapcsolása. 

4.) Jó feladat a képekkel való ismerkedésre, ha kedvenc sza-
vakból állítunk össze egybefüggő szöveget. Előző órán házi 
feladatként adhatjuk diákjainknak, hogy gyűjtsenek össze kb. 
ötven szót, ami valamiért tetszik nekik, s külön cédulákra írják 
azokat. Igyekezzenek minél több szófajból választani! A követ-
kező órán mindenki vegyen birtokba egy falfelületet, s alkos-
son (ragasszon fel) a szavakból szószerkezeteket, majd azokból 
szabadverset. Viszonyszavakkal, toldalékokkal kiegészíthetik az 
írást, de alapvetően a hozott szavakkal dolgoznak.

Figyeljük meg, ki, milyen képeket alkotott, mennyire volt fel-
szabadult a szavak összekapcsolásakor. Hasonlítsunk össze me-
részebb és megszokottabb képeket alkalmazó írásokat. Melyik 
tetszik jobban, miért?

Házi feladatként feladhatjuk a versek számítógépes gra>kai fel-
dolgozását.

Ha ezeket is lejegyeztük, immár a teljes cím (Vérugató tündér) 
ismeretében beszélgessünk arról, hogy miről szólhat a vers.

Következő lépésként egy-egy kétsoros versszakot fogunk írni a 
megadott címhez (ahogy az alábbi példa mutatja), törekedve 
arra, hogy megtartsuk az eredeti rímképletet, s a sorpáronként 
azonos szótagszámot.

Fájdalom kínozza, és szívében kutat,
Vérpatakként csobog a homályos tudat.

Vért ugat, tovább gyűlnek kínjai,
s elgyöngülnek gyönyörű szárnyai.

Egykor )atal, tündérszép nő,
ma már vérben ázó zsebkendő.

Ördög nyúzza őt kegyetlenül,
sikoltása egyre csendesül.

                                            

Az elkészült írások felolvasása után osztjuk ki az eredeti verset, 
s beszéljük meg a hasonlóságokat, különbségeket, majd elkez-
dődhet a Vérugató tündér mélyebb értelmezése. Miben rejlik 
Nagy László képeinek ereje? Mitől működik, s hat drámaian 
annak ellenére, hogy nem használ önmagukban hátborzonga-
tó szavakat? Mely költői képek, alakzatok vesznek részt a mű 
dinamikájának megteremtésében? Van-e szerepük a magán- és 
mássalhangzók milyenségének e hatás kiváltásában?

 

 

Beszélgessünk arról, kinek melyik sor tetszett, ki, melyiket ta-
lálta a „legerősebbnek”, legmeghatározóbbnak! 
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6.) A következő vers megismerése előtt rövid,  )zikai tapasztalást segítségül 
hívó gyakorlattal fejlesztjük a képalkotási készséget. A feladatot lehetőleg a sza-
badban végezzük! 

Kérjük meg a diákokat, hogy alkossanak párokat, s vezessék behunyt szemű 
társukat különböző felületekhez, hogy megtapinthassák azokat. Később majd 
le kell jegyezniük, hogy milyen érzeteket keltett például a fatörzs, a csempe, a 
vakolat, a különféle textíliák tapintása, második lépésként pedig próbáljuk meg 
ezeket hasonlatok formájában is megfogalmazni, s érzelmekhez, cselekvésekhez 
kötni!

7.) Az előző feladat folytatásaként irányított meditációval közelítjük meg a ver-
set. Válasszuk ki a később elemzendő művet, például Nagy László Én fekszem 
itt című versét! Fogalmazzuk meg diákjaink számára minél pontosabban azokat 
az érzéseket, amelyeket a választott szöveg mögött sejtünk, esetleg mutassunk 
hozzá illő zenét is! Fontos, hogy ezúttal ne képekkel, csupán fogalmi nyelv-
használattal segítsük őket. A feladat az lesz, hogy mindenki hunyja le a szemét, 
s rögzítse azokat a képeket, melyek az érzelmek, a zene nyomán felmerültek.  
A diákok által lejegyzett képek megosztása után következik a vers képeinek 
vizsgálata. Érdemes beszélgetni arról, hogy milyen távlatokat nyit meg egy mű-
ben a képek használata. Milyen érzékszervekre hat, s kinek mit jelent az „érdes 
tüll”, az „izzó kikerics-koszorú”. Aki tud, a következő órára hozzon olyan zenét, 
amelyet a vershez illőnek érez!

8.) Végezetül Nagy László költészete kapcsán 
említhetjük meg azt a sajátos műfajt, amiről 
megoszlanak a vélemények irodalmi berkek-
ben is. Egyes bírálók szerint a képversek leala-
csonyítják a költészetet, s alig bírnak művészi 
értékkel, csupán az olvasást nehezítik, míg 
mások szerint olyan alkotások, amelyekben a 
verbális és vizuális elem szoros összefüggésben 
egyszerre hat, s ezáltal teljesebb tapasztalathoz 
juttatja a befogadót.

Mutassunk Nagy László képverseiből párat, 
s magunk is készítsünk hasonlót! A 8. év-
folyamon a „pro>lkép” gondolatkör men-
tén önjellemzésre használtuk ezt a műfajt.  
A megvilágított pro>lok által vetett árnyékot 
körberajzoltuk, majd az arcvonalat kézzel írt 
tulajdonságokkal erősítettük meg.

Nagy László: , 1971

nagy_laszlo.indd   112 2015.11.19.   15:34:22


