
Érdekességek a magyar irodalomórákról: 

 

Kölcsey epigrammáit olvastuk. Szorgalmi feladatul adtam: milyen üzenetet írnának ma a 

kortársaiknak – hasonló műfajban…?! 

A 10.-es E. Katinka megoldása:  

Ifjú, vigyázz, mit látsz, e világ nete, hálója talmi - 

Szépre, igazra, ha vágysz, ne legyél rest a szíveddel látni! 

 
 
 
 

Hasonló feladatot kaptak a 11.-esek is, akiknek stílusban kellett a szöveggyűjteményünkből 

megismert versekre reflektálniuk. Íme néhány érdekesre sikerült megoldás: 
 

 

Paul Verlaine Őszi chansonja ihlette a következőt (3 diák jegyezte a verset): 
 
 

Téli dal 
 

- Sebes hideg rendül,    - tej fehér orcája 

zendül, bendül      elénk tárja a 

ez a tél        sajgó életet, 

 gerlén menetel      Kínt, igazat 

lejtőn siet el       író irgalmat 

elénk ér el       ránk vet 

 

 

 
Az alábbit Arthur Rimbaud  Kóborlásaim c. verse alapján fogalmazta meg ugyanez a 3 diák: 

 

A dudaszó bevilágít az ablakomon, az úttest magányos aszfaltjára 

dübörgő árnyékokat vetnek a duruzsoló autók 

Hiányzik az érzéshez a szó, a fényhez a várakozás 

A csönd másodperce, amibe beleremegek. Nem emlékszem. 

 

Néha csak a vakító csendet hallom, ami égeti a csukott szememet 

amin ilyenkor aranypontok cikáznak és körülzokognak 

táncolnak a szemhéjamon és üres hangon nyikorognak a szoba 

kék sarkai, mert egyszerre mindent elfelejtek. Álmodom. 

 

Elpattant valóság vagyok, őszinte szavak kiégett vallomásai 

és a vonatsuhogás, ami a családi házba repít,  

megvilágítja az elfeledett arcokat a remegő falamon. 

 

Jóéjszakát kíván a túloldalról egy ismerős kéz 

és végigsimít a hátamon, egy mély vakolat-darab 

a párnámra esik. Mindig emlékezni fogok. 
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Walt Whitman: Hallom Amerika dalát – ez a vers pedig az alábbinak lett a modellje: 

 

Hallom Magyarország dalát 

 

Hallom Magyarország dalát, 

   mely olykor szép, olykor csúnya. 

A szorgos emberek már hajnalban  

 útnak indulnak, 

éjjel-nappal csak dolgoznak, 

 hogy az életben előre jussanak, 

a tanítók a gyerekeknek dalolnak, 

 míg az ácsok munka közben haladnak, 

Dalol a közgazdász a sok számolás  

 előtt s után, 

Hallom a filmrendező dalát, 

 ki holnap híres lesz már, 

Azt a jogászt, ki nap mint nap 

 emberekért kiáll, 

Az anya gyönyörű dalát, vagy a dolgozó 

 fiatal asszonyét, vagy a lányét,  

aki varr vagy mos, 

 

Mindenki azt dalolja, amihez ért, 

 és nem mást, 

De a legszebb csengés az, amit együtt 

zengenek, drága Urunknak. 

 

 

  

a 11.-es K. Viktóriától 

  

 

(lejegyezte Tilless B-né Ágnes magyartanáruk) 
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