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I 
 

A kreatív írás jó feltételeket teremthet az idegennyelv-tanuláshoz. A szö-
vegalkotás folyamatos fejlesztése egyben az egyéni stílus bátorítását is jelenti, a 
személyiség kibontakozását is elősegíti. A kreatív-produktív tevékenység iro-
dalmi szövegekhez is kapcsolódhat. Amint előző írásaimban említettem (Benő 
2011, 2012), az irodalmi szöveggel való tevékenység számos készséget fejleszt: 
az olvasási és szövegértési készségét, az irodalmi szöveg dekódolásának, az 
önálló vélemény alkotásának és megfogalmazásának, a vélemények összehason-
lításának készségét, az együttműködés, az eszmecsere, a különböző célú írott 
szövegek fogalmazásának készségét. A kreativitás ismertetőjegyeként az újszerű-
séget határozták meg. A kreatív írás az angolszász nyelvterületen már helyet ka-
pott az iskolai tantervben. Eredetileg a kreatív írás az anyanyelvi oktatásban 
honosodott meg, de alkalmazták az idegennyelv-oktatásban is. Idegen nyelven 
csak egyszerűbb változatait valósíthatjuk meg, de az alkotás egyaránt örömöt 
szerezhet a szerzőnek és az olvasónak is. Sok tizenéves naplót ír, „kiírja” ma-
gából gondolatait, érzelmeit, a napi eseményeket. Vannak, akik verseket írnak 
(elsősorban lányok, de nem csak ők). Mindez arra utal, hogy belső igényük van 
arra, hogy megosszák gondolataikat, szavakba öntsék érzelmeiket. A kreatív 
írás jó alkalom az önkifejezésre, ezért vonzó a tanulók számára.  

Előző írásomban a prózaszövegekhez kapcsolódó kreatív írást mutattam be (Be-
nő i. m.). Ez alkalommal versek kreatív megközelítését és a tanulókkal elvégezhető 
kreatív-produktív gyakorlatokat, illetve azok eredményeit kívánnám ismertetni. 

 K. H. Spinner a vers hat tulajdonságát emeli ki: tömörség (a szöveg rövidsé-
ge, a mondanivaló sűrítettsége), fokozott figurativitás, többértelműség, játékosság, a 
beszédnormák túllépése, meghaladása és szubjektivitás (Heitmann 2009: 93). A versek 
általában eltérnek a köznapi beszédtől, ezért nehezebb is velük dolgozni az 
idegennyelv-oktatásban. Másrészt az egyszerűbb lírai formák alkalmasnak bizo-
nyulnak a kreatív írásgyakorlatra. A versek ugyanakkor lehetőséget nyújtanak az 
érzelmek kifejezésére.  

A versekkel való kreatív-produktív tevékenységre fokozatosan fel lehet ké-
szíteni a tanulókat azáltal, hogy kezdetben az előírások, normák, minták szerinti írás 
módszereivel dolgozunk. Ehhez a módszertani csoporthoz tartoznak olyan 
versformák, mint a tizenegyes (Elfchen), a rondó (Rondell), a hógolyóvers (Schnee-
ballgedicht) és érzékek verse (Sinnengedicht), melyek a tanulók számára kész 
struktúrákat nyújtanak.  
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A tizenegyes tizenegy szóból álló, kötött formájú vers. Az első sor egy szóból 
áll, ez valamilyen szín vagy forma. A második sor két szó, az a dolog, amelyre 
az iménti szín vagy forma jellemző, névelővel. A harmadik sor három szó, az a 
hely, ahol az említett dolog vagy a cselekvésére utaló szó található. A csúcspont a 
négyszavas sor, ez tartalmazza a fő gondolatot, a tanulságot, hogy mit jelent szá-
munkra ez a jelenség. Az utolsó sor megint egyetlen szó, ez a lezárás, csattanó.  

 

Az általunk követett rondómodell nyolc sorból épül fel. Szerkezete szigorú: 
sorismétlésekre épül. Az 1., 4. és 7. sora azonos, a 2. és 8. sor szintén, az 5. és 
6. sor pedig tetszés szerinti, egymástól különböző, nem ismétlődő sorok.  

 

A hógolyóvers is kötött szerkezetű vers. Hét sorból, összesen 16 szóból épül 
fel. Az egy sorban előforduló szavak száma soronként nő, a 4. sorban már négy 
szó van, azután a szavak száma csökkenni kezd. Ennél a versformánál a cím 
megnevezi a témát.  

 

Az érzékek versében egy választott fogalomról írunk aszerint, hogyan hat kü-
lönböző érzékeinkre (látás, ízlelés, szaglás, hallás, tapintás).  

 Tapasztalataim szerint a megadott modellt, versformát követő írás már a 
középszinten levő nyelvtanulóknál is sikeresen alkalmazható. A tanulóknak itt 
csupán a gondolataik és érzelmeik szavakba öntésére kell összpontosítaniuk. 

 
II 

 
A versekkel való kreatív-produktív tevékenység másik lehetősége az eredeti 

költői szövegekkel való munka. Ennek módszereit szeretném részletesen bemu-
tatni. A vers impulzusként szolgál a kreatív íráshoz, a kreatív-produktív tevé-
kenység itt költői alkotásokhoz kapcsolódik.  

Míg prózaszövegekkel könnyebben boldogulnak a tanulók, nagyobb kihí-
vást jelent a versekkel kapcsolatos tevékenység. Megfigyelésem szerint a tanu-
lók versen általában rímes verset, nem pedig kötetlen formájú verset értenek. 
Márpedig idegen nyelven rímeket találni nem könnyű, mivel a tanulók nyelvi 
kompetenciája korlátozott. Éppen ezért elengedhetetlen a csoportban való ko-
operatív munka, amely megkönnyíti a szövegalkotást. De a rímet nem kell ki-
zárni, mindig vannak tanulók, akik találnak találó rímet idegen nyelven is. Több 
módszer, amely a prózaszövegekkel való munkában alkalmazható, megfelel a 
versformákkal való kreatív írásnak is. Magyar vonatkozásban ismertek Petőfi S. 
János és Benkes Zsuzsa hasonló témájú munkái (Petőfi–Benkes 1992, Petőfi–
Bácsi–Benkes–Vass 1993). 
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A versekre alapozó kreatív írásra ajánlott feladatok 
1. Vers helyreállítása / tömbösítés (Auseinandergefallenes zusammensetzen)  

Egy adott verset prózatömbbé alakítunk, és ebből megpróbálnak a tanulók 
verseket létrehozni. A prózatömbbé alakítás során az eredeti szöveg tagolódá-
sáról árulkodó jeleket – mint a sorkezdő nagybetűk, az írásjelek – el kell távolí-
tanunk. A rímek, amennyiben nem szabad versről van szó, segítenek a vers lét-
rehozásában. Ez a típusú feladat kiegészíthető a címadás feladatával. Egy mű 
címe mindig elvárást keltő elem, ezért igen fontos. Fel kell hívni a figyelmet 
arra, hogy a címadás során a tanulók ne használjanak az adott versben előfor-
duló szavakat vagy sorokat. Máskülönben abba a csapdába esnek, hogy kiragad-
ják a vers egyik sorát vagy szavát. A gyakorlatok eredményeit beszéljük meg, és 
kérjük, hogy a tanulók próbálják megokolni, miért jártak el úgy, ahogy eljártak.  

2. Szétválasztás (Entflechten) 

 Két vers sorait összekeverjük, és az így keletkezett szövegből a tanulóknak 
létre kell hozniuk a két verset. Ez a kísérlet kevésbé összetett, a kezdő nyelvta-
nulókkal is elvégezhető. 

3. Kiegészítés (Vervollständigen) 

Ezen egy csaknem teljes vers hiányzó elemeinek kreatív pótlása értendő. Az 
adott versben kihagyunk nyelvi elemeket. A tanulókat felkérjük, hogy az üresen 
hagyott helyeket próbálják meg kitölteni, hogy számukra elfogadható verset 
kapjanak. Itt is lehet kiegészítő feladat a címadás.  

Az egyik lehetőség például az, ha ugyanazon szófaji kategóriához tartozó 
szavakat hagyunk ki a versből, és azt kérjük, hogy legyenek tekintettel a szóban 
forgó kategóriára. Német nyelvórán igen megfelelők Georg Trakl versei a mel-
léknevek elhagyására. A tanulók előszeretettel látják el a szöveget melléknevek-
kel, és ebben a szótár is segítségükre lehet. A feladat elvégzése után meg lehet 
figyelni, hogy a választott melléknevek milyen mértékben befolyásolják a vers 
hangulatát. A tanulók eredményeinek az eredetivel való egybevetése tanulsá-
gosnak bizonyul a szövegvilág megváltozása szempontjából.  

Egy másik lehetőség törölni a rímpárból az egyik rímelő elemet, és az üres 
helyre a tanulóknak rímelő szót kell keresniük. Ez idegen nyelven nehézséget 
gördít a tanulók elé, hiszen szókincsük korlátozottabb. Kedvelt szövegalkotási 
lehetőség egy vagy több verssor elhagyása és a hiány értelemszerű kiegészítése. 

4. Párhuzamos vers, vagy variációk egy mintára (Parallelgedicht) 

A párhuzamos vers egy eredeti költői műalkotást „utánoz” formailag és ki-
sebb mértékben tartalmilag is. Általában a versforma megőrződik, a tartalom 
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változik; de meg kell hagyni a lehetőséget a tanulóknak, hogy kiválaszthassák 
saját témájukat, például megírhassanak egy „ellenverset” (ellentétes témájú ver-
set). A megadott példaverset követve saját verset hozhatnak így létre. Írhatnak 
egyetlen magánhangzót tartalmazó verset is, például Ernst Jandl ottos mops című 
versének mintájára (lásd lennebb). 

A párhuzamos vers írásához a legcélszerűbb nem kötött formájú verset vá-
lasztani, mivel a rímes versek általában meghaladják a tanulók nyelvi kompe-
tenciáját. Olyan művet kell választanunk, amelynek témája a fiatalok érdeklődé-
si körébe tartozik, vagy „egzotikumnak” számít, de érzelmileg és kulturálisan 
átélhető egy magyar tanuló által is, amelyhez valami újszerűt, sajátosat tud sza-
vakba önteni.  

5. Vers továbbírása (Fortgesetztes) 

Egy adott versnek csupán a kezdő sorait megadva felkérhetjük a tanulókat 
arra is, hogy folytassák a verset. Érdeklődéssel vetik aztán egybe saját kreatív 
alkotásaikat az eredetivel. Ez már részben szabad versalkotás. 

6.  Képvers, kalligram  

A képvers eltér a hagyományos vizuális felépítésű verstől. A betűk, szavak, 
verssorok sajátos grafikai elrendezésben jelenítik meg a tartalmi mondanivalót. 
A vers nemlineáris felépítésű. A képvers nem leír, hanem megjelenít, ábrázol. 
Ez a vizuális ábrázolás teszi teljessé a vers értelmét.  

Képverssel szívesen próbálkoznak a tanulók. Megadhatjuk nekik egy kal-
ligram szövegét prózatömbbé alakítva, majd megkérhetjük, hogy formálják át 
azt képverssé. Az idegen nyelvi órákon már a kezdő nyelvtanulók is eljátszhat-
nak képversszerű, kezdetlegesebb formákkal, mint valamely szó grafikai ábrá-
zolása a betűk segítségével, egyetlen szó szuggesztív képi ábrázolása, több szó 
képbe való foglalása (például a szivárvány szó a szivárvány színeiben tündökölve 
hajlik át az égen, a természet megelevenedik nap, felhő és hulló eső formájá-
ban, vagy a fény szó egy villanykörte alakját ölti fel igen hűen). A nyelvi elemek 
ábrázolásakor váratlan asszociációk, felismerések bukkannak fel. A tanulók szí-
vesen kísérleteznek a nyelv szavaival.  

7. Illusztrálás  

Minden vers illusztrálható rajzzal. Bár ilyen esetben nem nyelvi elemekkel 
dolgoznak a tanulók, de a vershez rajzolni kedvelt dolog, és általában örömet 
szerez. Az is érdekes, hogy ugyanahhoz a vershez sokféle rajz születik, min-
denkiben más mentális kép jelenik meg, amikor a verset olvassa.  
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8. Versekhez kapcsolódó feladatok: versből prózaszöveg 

Ez a feladat ugyan az irodalmi alkotáshoz kötődik, de nem a vers szövegé-
vel való közvetlen munkát jelenti, csupán kiindulópont a kreatív íráshoz. A cél 
a mintaszövegtől elszakadó saját kreatív szövegek írása. A tanulóktól lehet kér-
ni, hogy egy bizonyos szövegtípusba írják át a verset, de több szövegtípust fel-
sorolva meg lehet hagyni nekik a választás szabadságát (például levél, beszámo-
ló, napló, hírrovat az újságban stb.). Nem könnyű feladat úgy átírni kreatívan 
egy verset, hogy miközben műfajilag megváltozik és gazdagodik, egyben meg-
őrizze a vers hangulatát, érezni lehessen, hogy összefüggés van közte meg az 
eredeti mű között. A tanulók abba a hibába eshetnek, hogy szövegrészeket ra-
gadnak ki a versből, és szó szerint beépítik azt a szövegükbe. Ugyanakkor nyil-
vánvaló, hogy bizonyos nyelvi elemeket át kell venniük ahhoz, hogy a párhu-
zam érezhető legyen. Hogy a tanulók a versre ráhangolódjanak, fontosnak tar-
tom az anticipatorikus megközelítést. A vers címéhez kapcsolódó asszociáció-
kat fel lehet írni a táblára. Azután ki lehet emelni egy kulcsszót a versből, majd 
kikeresni a versben hozzá kapcsolódó szavakat, kifejezéseket. Így máris nyil-
vánvalóvá válik, mi az a nyelvi, hangulati stíluselem, amelynek a prózaszöveg-
ben is jelen kell majd lennie. 

A versekkel való tevékenység szakaszai  
a) Bevezetés, ráhangolás 

A vers anticipatorikus megközelítése esetén kiindulhatunk a vers címéből. 
A tanulók ötletbörze formájában rögzíthetik elképzeléseiket: mit sugall a cím, 
miről lehet szó a versben. Amennyiben az egyik feladat a címadás, az első lépés 
a verssel való találkozás lesz. 

b) A versszöveggel való találkozás 

A szöveget kiosztjuk és időt hagyunk az elolvasására. A tanulók csoport-
munkában maguk próbálják megérteni a verset, az ismeretlen szavakat kikeresik 
a szótárból. Miután közösen megbeszéltük az előfeltevéseket, rátérhetünk a cím 
és a vers viszonyának megbeszélésére, majd a vers parafrázisára. Kérhetjük azt 
is a tanulóktól, hogy emeljék ki a vers kulcsszavait, vagy valamely kulcsfoga-
lomhoz tartozó nyelvi elemeket. 

c) Szövegalkotás 

A csoport a feladat elvárásainak megfelelően közös írott szöveggé formálja a 
gondolatait. Adott esetben illusztrálhatják is a verset. Feladatuk lehet az is, hogy a 
szövegmintához hasonló verset hozzanak létre vagy csupán a vers bizonyos 
nyelvi, formai elemeivel dolgozzanak (tömbösítés, kiegészítés, szétválasztás).  
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d) Átdolgozás, áttekintés 

A tanár segítségével megtörténik a kreatív írások áttekintése, a nyelvi, tar-
talmi és logikai hibák kiküszöbölése. Ezek az utolsó simítások. Természetesen a 
tanár a szövegalkotás során is segíthet, ha erre kérik (többnyire szavakra kér-
deznek rá, melyik találóbb a szótárban található szinonimák közül).  

e) Bemutatás / egybevetés az eredeti művel 

Ebben a szakaszban a tanulók bemutathatják kreatív írásaikat: felolvassák 
alkotásaikat; kitűzik a falra; alkotásaik megjelennek az iskolaújságban; portfóli-
óba helyezik, majd kicserélve kölcsönösen elolvassák. Amennyiben az a feladat, 
hogy az adott verssel analóg verset hozzanak létre, kiosztjuk az eredeti művet, 
amellyel összehasonlíthatják saját kreatív írásaikat. 

 
III 

 
A következőkben példákkal szeretném érzékeltetni, milyen is a versekkel 

való munka a gyakorlatban. A kreatív írások szerzői a kolozsvári Brassai Sámu-
el Elméleti Líceum tanulói, IX−XII. osztályos tanulók, akik második idegen 
nyelvként tanulják a német nyelvet heti két órában. Mivel a kreatív írás gyakor-
lása német nyelvórán zajlott, a diákok német nyelvű szövegeit a tanulmányom-
ban lefordítom magyar nyelvre.  

1. Kiegészítés 

 Georg Trakl expresszionista költő verseivel érdemes dolgozni német 
nyelvórán (például Télen − Im Winter,  Megdicsőült ősz − Verklärter Herbst). Költé-
szetét belengi az elmúlás, az enyészet különös hangulata, néhol az apokaliptikus 
világérzés. Verseiben az ősz és tél színei uralkodnak, az este és az éjszaka sötét 
képei. Gyakran ír nominatív stílusban, azaz kevés igét használ, a főnevek, mel-
léknevek és igenevek dominálnak. Jelzői erőteljesen expresszívek, épp ezért ér-
dekes megfigyelni, mennyiben befolyásolja a melléknevek cseréje a vers hangu-
latát.  

 
Georg Trakl: Verklärter Herbst  
  
Gewaltig endet so das Jahr 
mit goldnem Wein und Frucht der Gärten. 
Rund schweigen Wälder wunderbar 
und sind des Einsamen Gefährten. 

Megdicsőült ősz 
 
Hatalmas véget ér az év, 
arany borral, gyümölccsel áldoz. 
Körben az erdők csöndje szép, 
bennük lel társra a magányos. 
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Da sagt der Landmann: Es ist gut. 
Ihr Abendglocken lang und leise 
gebt noch zum Ende frohen Mut. 
Ein Vogelzug grüßt auf der Reise. 
  
Es ist der Liebe milde Zeit. 
Im Kahn den blauen Fluß hinunter 
wie schön sich Bild an Bildchen reiht – 
das geht in Ruh und Schweigen unter. 

 
És szól a gazda: ez derék. 
Ti estharangok, halkan-hosszan 
adjatok a véghez is víg kedélyt. 
Madárraj int elindulóban. 
 
Ez a szeretet lágy kora. 
Kéklő folyó sodorta sajkán 
mi szépen jő képek sora – 
nyugalmas hallgatásba tartván. 

 
(ford. Erdélyi Z. János) 

 
A verset cím nélkül kapták kézhez a tanulók. Többek között a következő 

címeket adták a versnek: Elmúlás, Az élet elsuhan, A pusztulás ideje, Bomlás, Az év, 
Hazatérve, Csendélet, Őszi vers.  

Érdekes módon jóval súlyosabb, sötétebb jelzőket használtak, mint maga 
Trakl. Például az első szakasz harmadik sorának szép jelzőjét a következőkkel 
helyettesítették:  

 

„Körben az erdők csöndje” szörnyű / alvó / színes / sötét / nyugodt/ szomorú / 
misztikus / iszonyú. „A kéklő folyó” elnémult/ tiszta/ gyors/ széles/ vad/ sebes/ ára-
dó/ hosszú. „…a szeretet lágy kora” pedig múlékony/ rövid/ szűkös/ mulandó/ várt/ 
értékes/ veszélyes/ hamis. 

 

Örömmel vetették egybe a tanulók „saját” versüket az eredetivel, többen 
elvárták volna maguktól, hogy jobban megközelítsék az eredetit. 

2. Párhuzamos vers / variációk egy mintára 

 Kiindulópontja egy vers, amely mintaként és impulzusként szolgál a krea-
tív íráshoz. A forma marad, a tartalom változik. Ezért a tanulóknak jól meg kell 
ragadniuk az eredeti mű sajátosságát. Igazodniuk kell hozzá, de egyben szabad-
jára kell engedniük fantáziájukat. Mondanivalójukat megválasztva, az adott 
minta sajátosságait, struktúráját figyelembe véve kell létrehozniuk saját versü-
ket, akár egy ellenverset. A lényeg, hogy a tanulói szubjektivitásban újszerű jöjjön 
létre. 

Bertolt Brecht német drámaíró és költő Élvezetek (Vergnügungen) című verse 
témájánál fogva könnyen rávezeti a tanulókat arra, hogyan is írjanak variációkat 
egy témára. 
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Bertolt Brecht: Vergnügungen 
 
Der erste Blick aus dem Fenster am Morgen 
Das wiedergefundene alte Buch 
Begeisterte Gesichter 
Schnee, der Wechsel der Jahreszeiten 
Die Zeitung 
Der Hund 
Die Dialektik 
Duschen, Schwimmen 
Alte Musik 
Bequeme Schuhe 
Begreifen 
Neue Musik 
Schreiben, Pflanzen 
Reisen 
Singen 
Freundlich sein. 

Élvezetek 
 
Az első pillantás reggel az ablakon át 
Az újból megtalált régi könyv 
Lelkesült arcok 
Hó, az évszakok váltakozása 
Újság 
Kutya 
Dialektika 
Tusolni, úszni 
Régi zene 
Kényelmes cipő 
Megérteni 
Modern zene 
Írni, ültetni 
Utazni, énekelni 
Nyájasnak lenni. 
 

(ford. Eörsi István) 
 

A vers témájához született meg egy tanuló kreatív írása: 
  

Der Geschmack des Kaffees am Morgen 
Ein Lamm streicheln 
Der Wind in meinem Haar 
Kaltes Wasser 
Die Duft des Tannenbaums 
Fleischsuppe 
Das flammende Feuer 
Ein warmes Bett. 
 

A reggeli kávé illata 
Egy bárányt simogatni 
A szél a hajamban 
Hideg víz 
A fenyőfa illata 
Húsleves 
A lobogó tűz 
Egy meleg ágy. 

 

és a tanulói ellenvers: 
 

(Un)vergnügungen 
 
Dunkelheit.  
Die Belle in der Nacht. 

Kellemetlenségek 
 
Sötétség. 
Ugatások az éjszakában. 
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Schreie. 
Lügnerische Leute. 
Wenn meine Freunde nicht mit mir, 
sondern über mich lachen. 
Die frostige Nächte, im Winter. 
Die leere Cola-Flasche. 

Kiáltások. 
Hazudozó emberek. 
Ha a barátaim nem velem, 
Hanem rajtam nevetnek. 
A fagyos éjszakák, télen. 
Az üres kólás üveg. 

 
3. Vers továbbírása 

 A tanulóknak csupán a vers kezdő sorait adjuk meg, és felkérjük őket a 
folytatásra. A tanítási órán született kreatív írások közül Christine Nöstlinger 
jelenkori osztrák írónő Mein Gegenteil (Az ellentétem) című versének folytatását 
szeretném ismertetni. A tanulók a vers első hét sorát kapták kézhez, épp annyit, 
ami által felfigyelhettek arra, hogy a vers ellentétre épül.  

 
Ich bin mir sicher 
Es gibt einen, 
der ist mein Gegenteil. 
Der lacht, 
wenn ich weine, 
Der ist satt, 
Wenn ich Hunger habe… 

Biztos vagyok benne, 
van valaki 
aki az én ellentétem. 
Ki nevet, 
ha én sírok, 
jóllakott, 
amikor éhes vagyok… 

 

ĺme egy példa a folytatásra: 
 

…der traurig ist, 
Wenn ich die Glücklichkeit treffe. 
Der viel Geld hat, 
Wenn ich wenig habe. 
Mein Gegenteil liebt süss, 
Wenn ich salzig möchte. 
Mein Gegenteil liebt Reptilien, 
Aber ich abscheue diese. 
Der liebt den Regen, 
Wenn ich in der Sonnenschein 

spazieren möchte. 
Mein Gegenteil soll immer gegenteilig 

werden! 

…Ki szomorú 
Ha én a boldogságra lelek. 
Kinek sok a pénze, 
Ha nekem kevés. 
Az ellentétem szereti az édeset, 
Ha én sósat kérek. 
Ellentétem szereti a hüllőket, 
Míg én utálom őket. 
Ő az esőt szereti, 
Ha én a napsütésben sétálnék. 
Az ellentétemnek mindig velem ellenté-

tesnek kell lennie! 

  

Ide kívánkozik Ernst Jandl osztrák költő versével való kísérletezésünk is. 
Jandl nemcsak íróként, de előadóként is bevonult a köztudatba, experimentális 
/ kísérleti költeményeit maga adta elő. A német nyelvű költészet megújítója tu-
datosan rúgja föl verseiben a nyelvi szabályokat, a szintaxist, a nyelv hang- és 
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szóanyagát. Jandl verse, ottos mops, egyetlen magánhangzóra épül, hangkölte-
ménynek is nevezhetnénk. Hagyományos értelemben lefordíthatatlan, de kísér-
letezni lehet a lefordításával, fontos, hogy egyetlen magánhangzóra épüljön a 
vers. A verset a következőképpen fordította egy tanuló: 

 
 

Ernst Jandl: ottos mops 
 
ottos mops trotzt 
otto: fort mops fort 
ottos mops hopst fort 
otto: soso 
 
otto holt koks 
otto holt obst 
otto horcht 
otto: mops mops 
otto hofft 
 
ottos  mops klopft 
otto: komm mops komm 
ottos mops kommt 
ottos mops kotzt 
otto: ogottogott 

antal agara 
  
antal agara csak dac 
antal: arra, agaram, arra 
antal agara ballag 
antal: aha, aha 
 
antal halat ad 
antal aranyat ad 
antal hallgat 
antal: agaram, agaram 
antal: lankadva akar 
 
antal agara baktat 
antal: haladj, agaram, haladj 
antal agara halad 
antal agara kakkant 
antal: hajjajjajjajj 

 
 

Jó fordításnak tartom, mert a tanulónak sikerült egyetlen magánhangzóra 
építenie változatát, ugyancsak kutyát jelenít meg a vers (mopsz helyett agarat), 
és a vers történései is követik az eredetiét. 

A tanulóknak az ottos mops mintájára kellett verset írniuk. Hangkölteményt 
írni komoly feladat volt a számukra. Íme két példa a párhuzamos versre: 
 
 

Annas Aar 
 
Aar: ach! 
Annas Aar: Fall 
Achtung! 
Abgas! 
Kaka am Absatz 

Esthers Ferkel 
 
Esthers Ferkel bedenkt 
Esthers Ferkel befleckt 
Esther: Ferkel fehlt 
Esther: Ferkel geht fehl 
 
Esther rennt: Fenster 
Esther rennt: Hefte 
Esthers Ferkel: Hellseher 
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4. Versekhez kapcsolódó feladatok, versből prózaszöveg 
 
Ahhoz, hogy egy verset átírhassanak a tanulók prózaszöveggé, az szüksé-

ges, hogy megragadja őket a vers hangulatvilága, vagy hogy a versben a költő 
olyan élethelyzetet villantson fel, amelybe a tanuló beleélhesse magát. Az exp-
resszionista verseket különösen jónak tartom e szempontból, mivel a befoga-
dóban impulzív érzelmi magatartást hoznak létre. Az expresszionizmus szülő-
hazája Németország; Jakob van Hoddis Világvége (Weltende) című verse a korai 
expresszionizmus egyik alapverse, melyet az expresszionista versekre jellemző 
kitörő indulat, „kiáltás”, szuggesztivitás és a szubjektív tartalom jellemez.  

 
Jakob van Hoddis: Weltende 
 
Dem Bürger fliegt vom spitzen Kopf der Hut, 
In allen Lüften hallt es wie Geschrei. 
Dachdecker stürzen ab und gehn entzwei, 
Und an den Küsten – liest man – steigt die Flut. 
 
Der Sturm ist da, die wilden Meere hupfen 
An Land, um dicke Dämme zu zerdrücken. 
Die meisten Menschen haben einen Schnupfen. 
Die Eisenbahnen fallen von den Brücken. 

Világvége 
 
Repül a csúcsfejű polgár kalapja, 
Vészkiáltás hasít a levegőbe. 
Tetőfedők potyognak nyakra-főre, 
Szökik az ár – s az ifjúság hírül adja. 
  
Itt a vihar: a bőszülő tenger árja 
Kövér gátakat döntve partra bukdos. 
Mind több ember tüsszög: terjed a nátha. 
Vonatokat hánynak a viaduktok. 

 
(Ford. Tandori Dezső)   

 
A szerző diszharmonikus világot jelenít meg, melynek része a kétségbeesés, 

az elidegenedettség, a káosz. A vers valóságos képözön, ezért alkalmasnak bi-
zonyult a kreatív íráshoz szolgáló impulzusként. Miután a tanulók leírták asszo-
ciációikat a címhez, szótár segítségével megnézték a számukra ismeretlen sza-
vakat. Megállapították, hogy „katasztrófát” tár elénk a vers, és kikeresték a ka-
tasztrófát idéző nyelvi eszközöket a versből. Hogy milyen szövegtípusba írhat-
nák át a verset, maguk sorolták fel (újsághír, tévéhíradó, naplóbejegyzés, levél, 
időjárás-jelentés), majd tetszésük szerint választottak csoportonként egy-egy 
szövegtípust. A következő kreatív írások születtek: 

 
Wochenschau 

 
Guten Abend! Das sind die 8 Uhr-Nach-
richten. Heute sind dunkle Wolken über die 
Stadt erschienen. Der starke Wind hat die 

Heti hírek 
 
Jó estét kívánok! Ezek a 8 órás hírek. 
Ma sötét felhők jelentek meg a város 
fölött az égen. Az erős szél elfújta az 
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Hüte von dem Kopf der Menschen geweht. 
Er hat die Stadt beschädigt. Die Leute sind 
geflohen. Die wilden Meere haben die Däm-
me gebrochen. Man kann nicht über die 
Brücke gehen. Wir mahnen die Leute, dass 
sie ihre Häuser nicht verlassen dürfen! 

emberek fejéről a kalapot. Megrongálta 
a várost. Az emberek elmenekültek. A 
bősz tenger a gátakat kidöntötte. A hí-
don nem lehet átkelni. Figyelmeztetjük 
az embereket, ne hagyják el házaikat! 

 
* * *  

 
Zeitungsartikel: 
 
DAS WELTENDE IST DA! 
Nach den Katastrophen, die heutzutage 
stattfinden, kann man darauf folgern, dass 
das Weltende unvermeidlich ist. Viele Flute 
erschienen überall. Der Wasserstand wächst 
überall. Bei diesem Tempo wird in zwei 
Monaten alles durch das Ozean bedeckt 
sein. Die Dämme werden zerstört. Nur ein 
Wunder kann uns noch retten. 
Wir, die Redakteure dieser Zeitung möchten 
jedem treuen Leser Dank sagen. In unserem 
letzten Artikel wollen wir Abschied nehmen. 
Genießen Sie Ihr Leben, solange Sie noch 
können. 

Újságcikk: 
 
ITT A VILÁGVÉGE! 
A katasztrófák után, melyek manapság 
megesnek, arra lehet következtetni, hogy 
a világvége elkerülhetetlen. Sok áradás 
volt mindenfelé. A vízszint egyre növe-
kedik. Ilyen ütemben két hónapon belül 
mindent elborít az óceán. A gátak szét-
szakadnak. Csak egy csoda menthetne 
meg bennünket. Mi, az újság szerkesztői, 
meg szeretnénk köszönni a hűségét 
minden kedves olvasónak. Utolsó cik-
künkben búcsút szeretnénk venni. 
Élvezzék az életet, amíg még lehetséges. 

 
* * * 

 
Tagebuch 
 
18. Dezember,  2012 
Ich bin nach Hause gegangen. Während ich 
auf den Autobus wartete, sah ich, dass viele 
Menschen  gehustet hatten. Dann ist an 
diesem Tag nichts Interessantes passiert. 
 
19. Dezember,  2012 
Heute morgen, als ich aufstehen wollte, gab 
es ein kalter Wind. Ich habe meinen Hut 
aufgesetzt und ich bin zur Schule gegangen. 
Am Nachmittag, als ich draussen ging, war 
der Wind so stark, dass er den Hut von 

Napló 
 
2012. december 18. 
Hazafelé mentem. Amíg a buszra vártam, 
láttam, sok ember köhög. Aztán nem tör-
tént semmi érdekes ezen a napon. 
 
 
2012. december 19. 
Ma reggel, amikor fel akartam kelni, erős 
szél fújt. Feltettem a kalapot, és iskolába 
indultam. Délután, amikor kimentem, 
olyan erős szél fújt, hogy elvitte a kala-
pom. Egyre több ember köhögött. Sok 
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meinem Kopf geweht hat. Immer mehr 
Menschen husteten. Viele Dachziegel sind 
gefallen. 
 
20. Dezember, 2012 
Heute morgen stand ich sehr krank auf. Ich 
ging nach draussen und ich sah, dass der 
Himmel pechschwarz war. Ich stellte mich  
unter einen Baum und plötzlich traf ein 
Blitz den Baum. Der Ast hat gekracht und 
er fiel auf meinen Kopf. 
 
21. Dezember, 2012 
Ich habe meine Augen geöffnet und ich 
sah... ein grosser Wasserstrom kam mir 
gegenüber. Ich wusste, der Damm ist 
gebrochen… 
 

cserép leesett a házakról. 
 
 
 
2012. december 20. 
Ma reggel nagyon betegen keltem fel. 
Kimentem, és láttam, hogy az ég szurok-
fekete. Beálltam egy fa alá, de a villám 
belecsapott a fába. Egy ága letörött, és a 
fejemre esett. 
 
 
 
 

2012. december 21. 
Kinyitottam a szemem és láttam … egy 
hatalmas vízáradat hömpölyög felém. 
Tudtam, a gát elszakadt. 

 
* * * 

 
Wetterbericht 
 
Das Wetter wird morgen Nachmittag 
schlechter. Von 14 bis 18 Uhr ist nord-
östlich ein starker Wind vorauszusehen, mit 
80–90 km/h Geschwindigkeit. Gegen 21 
Uhr ist ein großer Sturm vorauszusehen: 
Das Meer wird stürmisch, die Geschwin-
digkeit des Windes erreicht 120-130 km/h 
und die Wellen erreichen an der Küste eine 
Höhe von 1,5–2 Meter. Das Schwimmen 
ist verboten. Die Temperaturen sind beson-
ders klein für diese Zeit. Der Luftdruck 
sinkt und das hat eine sehr schlechte Aus-
wirkung auf die Menschen. Sie bekommen 
leicht einen Schnupfen.        

 

Időjárásjelzés 
 
Az időjárás elromlik holnap délután. 14 és 
18 óra között erős szél várható északkelet 
irányból, 80−90 km/h sebességgel. 21 óra 
felé erős vihar ígérkezik: a tenger valószí-
nűleg viharos lesz, a szél eléri a 120−130 
km/h sebességet, és a hullámok a parton 
1,5–2 m magasra is felcsaphatnak. Úszni 
tilos. A hőmérséklet jelentősen alulmarad 
a sokévi átlagnál. A légnyomás csökken, 
és ennek káros hatásai az emberre nézve 
nem maradnak el. Számíthatnak rá, hogy 
könnyen megnáthásodnak. 

 

 
Mindegyik tanulói alkotás közös vonása a világvége-hangulat, amely az ere-

deti irodalmi szövegnek is sajátja. 
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Azoknak a tanulóknak / csoportoknak, akik gyorsabbak és hamarabb ké-
szen vannak a vers szövegéhez kapcsolódó kreatív írásfeladataikkal, kiegészítő 
feladat lehet a versekhez rajzolni. De kedvelt és kikapcsolódást nyújtó feladat 
szavak, mondatok grafikai ábrázolása, kalligram készítése. Ez a játék a nyelvi 
elemekkel megmozgatja a fantáziát. 

 
IV 

 
 A versekkel való kreatív-produktív tevékenység során csupán német szer-

zők verseivel dolgozva a tanulók egyben kulturális ismereteket is elsajátítanak. 
A cél a kreatív, ötletgazdag szövegalkotás gyakorlása, a nyelvi kompetencia fej-
lesztése. A csoportban való írás megkönnyíti a tanulók íráspróbálkozásait. A 
feladatok sikerességénél sok múlik a csoporttagokon, de a feladat készítőjén is. 
Nagyon fontos a tanulók által megírt szövegek megbeszélése, mert a párbeszéd 
során egymástól sokat tanulhatnak. A produktív feladatok által szélesedik a ta-
nulók tapasztalata és ismerethorizontja, fejlődik az empátiakészségük, nő az 
önbizalmuk. Az sem mellékes, hogy a kreatív írás módszerében tehetséggondo-
zó lehetőség is rejlik.  
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