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Miért tanítsuk, mit tanítsunk belőle? 

„[M]inden magyarul olvasó irodalombarát és irodalomértő számára szinte természetesnek hat, 

[…] ha kijelentjük, minden megszorítás és visszafogottság nélkül: Rakovszky Zsuzsa a mai 

magyar költészetnek egyik legnagyobb költője” – olvashatjuk Margócsy István 2007-es, az 

Aegon-díj kapcsán elmondott laudációjában.
1
  

Az irodalomtörténész szavait és értékítéletét a tanári-olvasói tapasztalat is megerősítheti, ezért 

az egyik érv Rakovszky tanítása mellett, hogy biztosak lehetünk benne: verseivel nemes 

anyagot adunk a diákok kezébe. A 2006-os Visszaút az időben című kötethez készült tanári 

segédanyagban
2
 a költő világának több lehetséges megközelítési módjáról lehet olvasni, 

valamint az ott található feladatötletek és elemzések a 2015-ös Fortepan kötethez is 

felhasználhatók, kapcsolhatók. 

Ez a segédanyag a Rakovszky-költészet és az új, kilenc év múltán megjelent verseskötet 

áttekintő ismertetésén túl két részletesen kidolgozott tanítási javaslatot tartalmaz a 

hozzájuk tartó szövegmellékletekkel együtt:  

● a Ballada című vers olvasását Arany János balladái mellett érdemes tervezni, 

● a Négy évtized és a „címkés versek” projektorientált feldolgozására pedig 10-12. 

osztályban bármikor sor kerülhet. 

 

  

                                                           
1
 Margócsy István: Laudatio Rakovszky Zsuzsa kitüntetése alkalmából. Litera, 2007. 04. 10. 

http://www.litera.hu/hirek/laudatio-rakovszky-zsuzsa-kituntetese-alkalmabol (utolsó letöltés 2016. július 30.) 
2
 http://aegondij.hu/edukacio/oravazlatok/rakovszky-zsuzsa-visszaut-az-idoben-oravazlat (utolsó letöltés 2016. 

július 30.)  

http://www.litera.hu/hirek/laudatio-rakovszky-zsuzsa-kituntetese-alkalmabol
http://aegondij.hu/edukacio/oravazlatok/rakovszky-zsuzsa-visszaut-az-idoben-oravazlat
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Rakovszky Zsuzsa – rövid életrajz, bibliográfia
3
 

Sopronban született 1950. december 4-én. Költő, író, 

műfordító. A soproni Martos Flóra Gimnáziumban 

érettségizett 1969-ben. Magyar–angol szakos tanári diplomát 

szerzett az ELTE BTK-n 1975-ben. 1975 és 78 között az 

Állami Gorkij Könyvtárban, 1978 és 81 között az ELTE 

angol tanszékének könyvtárában volt könyvtáros, 1982-től 

86-ig szerkesztő a Helikon Kiadónál, azóta 

szabadfoglalkozású, fordításból él. 1997 szeptemberétől 

szerződéses munkatársként egy évig részt vett a Beszélő szerkesztésében. 1974-től 81-ig volt 

házas. 1992-ben született fiúgyermekét egyedül nevelte. Sopronban él. Elsősorban angol, 

amerikai költőket és prózát fordít. Verseit kezdettől fogva általános kritikai elismerés fogadta. 

 

 

Önálló kötetek: 

Jóslatok és határidők. Versek. Bp. 1981. (Kozmosz Könyvek.) 

Tovább egy házzal. Versek. Bp. 1987. Magvető 

Fehér-fekete. Versek. Pécs. 1991. Jelenkor 

Hangok. Válogatott és új versek. Bp. 1994. Cserépfalvi 

Egyirányú utca. Versek. Bp. 1998. Magvető 

A kígyó árnyéka. Regény. Bp. 2002. Magvető  

A hullócsillag éve. Regény. Bp. 2005. Magvető 

Visszaút az időben. Összegyűjtött és új versek. Bp. 2006. Magvető 

A Hold a hetedik házban. Novellák. Bp. 2009. Magvető 

VS. Regény. Bp. 2011. Magvető 

Szilánkok. Regény. Bp. 2014. Magvető 

Fortepan. Versek. Bp. 2015. Magvető Könyvkiadó 

 

                                                           
3
 Várady Szabolcs nyomán, ld. https://pim.hu/hu/dia/dia-tagjai/rakovszky-zsuzsa#bibliografia (utolsó letöltés 

2016. július 30.) 

https://pim.hu/hu/dia/dia-tagjai/rakovszky-zsuzsa#bibliografia
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Rakovszky Zsuzsa költészete – a Fortepan előzményei  

Rakovszky Zsuzsa 2006-os Visszaút az időben című gyűjteményes kötete, amely az addigi 

költői életmű közel teljes áttekintését adta, 2007-ban kapta meg az Aegon-díjat. Az azóta 

eltelt időben egy novelláskötet és két regény jelent meg a szerzőtől, újabb önálló verseskötet 

összeállítására pedig csak 2015-ben került sor.  

A 2006-os kötetet nem csak az Aegon-díj zsűrije, hanem a kritika is egyöntetű lelkesedéssel 

fogadta. Márton László alapvető tanulmányt írt róla,
4
 amelyben – annak hangsúlyozása 

mellett, hogy Rakovszky Zsuzsa még alkotóereje teljében alakíthatja költészetét – „lezártnak 

és hiánytalannak” nevezte a lírikusi életművet abban az értelemben, hogy „[n]incs benne 

félbemaradtság, nincsenek üres helyek; van viszont kezdő- és végpontja, és a kettő közt jól 

kirajzolódó ív”.  

Márton László a teljes költői portré megrajzolására törekedett. Tanulmányának – a 

Fortepannal való megismerkedés szempontjából is lényeges – főbb állításai a következők: 

● Az első kötet (Jóslatok és határidők) verseiben mintha még menthetőnek mutatkozna a 

hagyományos (azaz klasszikus-modernista) szubjektum. Már ekkor is gyakori, hogy a 

versek egy-egy potenciális történet, esemény csíráját hordozzák. 

● A második kötettől (Tovább egy házzal) Rakovszky elkezd kísérletezni az alany epikai és 

drámai jellegű többértelműsítésével, a cselekményesítés erősödik. 

● A költő több módon is tágítja a megszólalás mozgásterét, keresi a magányos alanyiság 

meditatív pozíciójától eltérő lehetőségeket. 

● A versek tárgyát gyakran folyamatok, illetve kihagyásokkal elbeszélt cselekménysorok 

adják. 

● A lírai repertoár további jellemzője a kollektív közeljövőre irányuló fantáziák, jóslatok és 

előérzetek versbe foglalása. 

● A Rakovszky-költészet sajátos „éleslátása” fölerősíti az időbeli perspektívát: egyszerre 

teszi jelenvalóvá azt, ami már nincs és ami még nincs. Márton László a képzőművészek és 

grafikusok azon eljárásához hasonlítja ezt, amikor „egyetlen pillantás nyomán a látványt 

több fázisban, szakaszos mozzanatosságban észlelik és ábrázolják” a művészek. 

                                                           
4
 Márton László: Idő, idézőjelben. Holmi, 2007. 08. http://www.holmi.org/2007/08/ket-biralategy-konyvrol-6 

(utolsó letöltés 2016. július 16.)  

http://www.holmi.org/2007/08/ket-biralategy-konyvrol-6
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● Rakovszky – különösen a Hangok kötet poétikai fordulata óta – egy már létező költészeti 

hagyományt folytat az énkivetítő, egy-egy médiumot (különböző alakokat) kibeszéltető 

verseivel. 

● Az idővel való foglalkozás folyamatosan jelen van az életműben; a költő versei jelen 

idejűvé teszik a múlt- és jövőbeli aspektusokat is. Erős feszültség érződik a versekben az 

örök jelen és az önmagát fölszámoló jelen között; ennek következtében a történelmi 

perspektíva egyszerre van újra meg újra fölidézve és elgyengítve. 

● A fény gyakran időfaktorként jelenik meg: kimerevíti a pillanatot, és konzerválja a pillanat 

kellékeit és szereplőit. A világító égitestek, a nap, a hold és a csillagok rendre kiemelt, 

metaforikus szerepet kapnak. 

Márton László a lírai életmű folytatásával kapcsolatban a következő megjegyzést teszi:  

„Annyi bizonyos, hogy a gyűjteményes kötetnek mint megkomponált egésznek igen erős 

belső kohéziója van, ezt fellazítani többé már nem lehet, nem is volna kívánatos; és a jelen 

formájában összeállt életműnek igen szilárd poétikai feltételrendszere van, mely további 

művekkel többé-kevésbé módosítható, de a módosítások még tovább fogják szilárdítani. Ha 

tehát Rakovszky Zsuzsa újabb verseket ír és tesz közzé […], akkor két dolog képzelhető el. 

Vagy az történik, hogy az új versek beilleszkednek az adott struktúrába, és azáltal, hogy 

módosítják, igazolják is a meglevőt […]. Vagy pedig az történhet, hogy az újabb versek 

lényegesen és szembeötlően más poétikai előfeltevések nyomán jönnek létre, mint az 

eddigiek, és elrugaszkodnak az eddigi életműtől; ezáltal még egységesebbnek tüntetik föl, 

mint amilyennek most látszik, és a heterogenitás most észlelhető maradék jelei még inkább el 

fognak halványulni benne.” 

A Visszaút az időben kötetet kilenc év múltán követő Fortepan a Márton László által felvázolt 

két lehetőség közül elsőt valósította meg: az új versek folytatják és továbbépítik a már 

kialakított poétikát. 
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A Fortepan kötetről 

A Fortepan egy interneten elérhető fényképgyűjtemény. A fényképek az 1900–1990 közötti 

időből származnak. 

A verseskötet két nagy tömbből áll: 

A NAPÉJEGYENLŐSÉG című tömb három része: 

● a Napéjegyenlőség című ciklus, amely nyolc önálló címmel rendelkező verset foglal 

magába: 

● A pszichológusnál; A föld alatt; Az elrabolt lány; Alfa-állapotban; Egy esküvő; Az 

isten érkezése; Dal; Otthon, 

● négy, saját címmel rendelkező szonett: Csillag; Rács; Parázs; Ősz, 

● és egy két versből álló kisciklus Két történet főcímmel: 

● Novella, Ballada 

A FORTEPAN című második tömb: 

● egyetlen nagyciklusból áll, amely ugyancsak a Fortepan címet viseli. A verscikluson 

belül ismét két nagy tömböt talál az olvasó: 

● kilenc, címmel rendelkező verset: Erdő; Víz; Cirkusz, éjszaka; Falu; Tárgyak; 

„Boldog békeidők”; Sakkozó katonák; Csak egy személy; Négy évtized, 

● kilenc, hagyományos cím nélküli verset, amelyek fölött úgynevezett „címkék” 

állnak (versenként három vagy négy), 

● és végül egy teljesen cím nélküli, az előző szövegtől  ***  jellel elválasztott 

verset, amely ily módon a tartalomjegyzékben sincs külön feltüntetve. 

 

A Napéjegyenlőség ciklus verseiben megjelenített tudatok többnyire egy-egy konkrét, 

olykor különös szituációhoz kötődnek: valaki pszichológusnál jár, más metrón utazik, 

megint mások látomást kereső szeánszon vannak… A helyzetek mini történetként is leírhatók, 

és közös jellemzőjük, hogy szélsőséges pszichés állapotok és felfokozott, helyenként szinte 

eszelős látásélmények társulnak hozzájuk. A ciklus öt verse egyes szám harmadik személyű 

tudatábrázoláshoz köt narrációt, ebbe ékelődnek be idézőjelek segítségével az ábrázolt alakok 

megszólalásai. Két vers teljes egészében idézőjellel jelölt monológ, és csak egyetlen alanyi 
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megszólalás van közöttük, az utolsó előtti vers (Dal), amely a szubjektív (látás)élmények 

majdani sorsára kérdez rá: „mi lesz velük, ha én már nem leszek?” A Napéjegyenlőség ciklus 

utolsó verse (Otthon) ismét történésbe ágyazza az egyéni nézőpontot: az öregek otthonában, a 

tévésorozatot nagy hangerővel néző-hallgató szobatársai mellett élete utolsó óráit éli egy 

lakó…  

A ciklust követő négy szonett elfordul a szituatív történetmeséléstől, és inkább a Dal 

hangvételét folytatja – alanyi megszólalással, a romantikát és a huszadik század elejét, a 

szecessziót idéző nyelvhasználattal. Közös bennük, hogy a létérzékelés és a halállal 

szembenézés végső tapasztalatának a megfogalmazására tesznek kísérleteket. A titkokkal 

terhes én a költői metaforizáltság magas fokán szólal meg, a „folyékony énhatár” megengedi 

egy megszólítható te feltételezését is, de a te kilétéről és az én–te viszonyról alig enged tudni 

valamit, holott mindegyik szövegnek ilyesmi (is) áll a centrumában. Az erős József Attila-

utalások miatt a négy szonettet érdemes összevetni a Már nem sajog antológiába
5
 írt három 

korábbi verssel (Éjszaka; A Kettő és az Egy; Őszutó).  

A tömböt lezáró kisciklus (Két történet) – a címhez hű módon – ismét a történetek felé fordul. 

A Novella egyes szám első személyű elbeszélője egy szakítás közben/után még egy lakásban 

lakik a kapcsolatot mindenáron folytatni vágyó társával, miközben haldokló hozzátartozóját 

ápolja ugyanott. A Ballada egy brutális gyilkosság elbeszélése. 

A NAPÉJEGYENLŐSÉG tömb egészét átszövik az égitestek (nap, hold, csillagok), a 

természetes vagy mesterséges fények (gyertyaláng, fáklyák, parázs, lézerfények, autó 

fényszórója, tévéképernyő, villanyfény, fényreklám), valamint a köd és a sötétség képei. 

Tematikusan az élet és a halál (például merev istenarcokká, kísértetekké, szörnyű istenséggé 

vagy zölden fénylő angyalokká) lefokozott transzcendenciája áll a versek középpontjában. 

●●● 

A FORTEPAN tömb egyetlen (szintén Fortepan című) ciklusa leírásokkal indul: a versek 

szavakkal alkotják meg a belső szem számára a képeket – nem társítható (és a Fortapan 

archívumából sem kereshető ki) hozzájuk egy-egy létező kép, fotó. Az erdő, az uszodai 

medence, az éjszakai cirkusz, a falu leírása rendre létértelmezéssé bomlik végül.  

Az első három versben csak óvatosan, inkább általánosító mondatokban jelenik meg a 

személyes elem, míg a későbbi szövegekben egyre erősebben. A személyes reflexiók 

erősebbé válásával párhuzamosan határozott múlt felé fordulás látszik (a nagy 

                                                           
5
 Már nem sajog. József Attila legszebb öregkori versei. Budapest, 1994, Balassi Kiadó – Cserépfalvi Kiadó  
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gyűjteményes kötetcímet idézve: újabb „visszaút az időben”). A polgári lakás tárgyai között 

ma már nem használt tárgyak (tollseprő, padlókefe) és egykor élt emberek tűnnek fel: 

„matrózruhás kislányok játszanak” (Tárgyak), „csipkék közt csecsemő” („Boldog békeidők”). 

Ezek a Fortepan ciklus első olyan versei, amelyek beszélője a leírást ihlető 

látványélményként régi fényképek szemlélését sejteti: a tárgyak „a képen / átlényegülve, az 

emlékezés / villanófényében kirajzolódnak” (Tárgyak), az emberek pedig „ülnek a szürke, 

léten túli fényben, / árnyak: már nincsenek, csak látszanak” („Boldog békeidők”).  

Minél határozottabb az időbeli visszalépés, annál több és közvetlenebb a személyes reflexió. 

A sakkozó katonák világháborús „képe” például egészen felzaklatja, kérdések feltevésére, 

elmélkedésre készteti a versbeszélőt. A ciklus elején csak óvatosan puhatolózó személyesség 

hangja lépésről lépésre erősödik, mígnem a Csak egy személy című vers beszélője már 

egészen intenzív, tolakodó jelenléttel veszi át, majd veszti el az uralmat a képek és saját látása 

fölött, amikor valószínűtlenül sok képen véli az anyját felismerni… 

A Fortepan ciklus utolsó, címmel ellátott darabjában (Négy évtized) a régi, száz-száztíz év 

előtti képek szemlélése a személyesség teljes felismeréséig-felvállalásáig juttatja el a 

megszólaló hangot („minden múlt a múltam”). Ugyanez a vers egyúttal a következő, cím 

nélküli, puszta „címkékkel” ellátott verssorozat bevezetője is.
6
 A kilenc címkés vers az 1950-

től 1990-ig tartó idő „fortepanos”, kvázi-fényképszerű lenyomatát énekli meg. Azt a négy 

évtizedet, amelyben a Fortepan honlap gyűjtési ideje és Rakovszky Zsuzsa életideje 

egybeesik.
 7

 Itt és így nyeri el értelmét a Fortepan-ciklus folyamatos és határozott közelítése a 

személyesség felé.  

Márton László fent hivatkozott tanulmánya pontosan és sokrétűen rögzíti azt a folyamatot, 

amelynek Rakovszky Zsuzsa költői fellépése óta egyik lényeges tétje, hogy megvizsgálja, 

kikísérletezze a költészetében megszólaló személyes hang(ok) felépítésének lehetőségeit. 

Erről szóló fontos dokumentum az a székfoglaló is, amelyet a költő a Széchenyi Irodalmi és 

Művészeti Akadémián mondott el.
8
 A Fortepan-ciklus Négy évtized című versével 

bevezetett, majd címkékkel tagolt szövegsora egy újabb állomás, egy újabb megoldás ebben a 

folyamatban.  

                                                           
6
 Az állítás indoklását ld. a tanári útmutatóban. 

7
 „Nem egyes kiemelt fotókból indultam ki, inkább az egész gyűjteményből, annak is elsősorban az 1950-től 

1990-ig terjedő második részéből, ez az időszak ugyanis megegyezik a saját életem első négy évtizedével.” 

http://www.barkaonline.hu/megkerdeztuek/5345-megkerdeztuk-rakovszky-zsuzsat (utolsó letöltés 2016. július 

30.) 
8
 Énvers-szerepvers. Elhangzott 2009. december 10-én. 

http://mta.hu/data/dokumentumok/szima/szekfoglalok/Rakovszky_Zsuzsa.pdf (utolsó letöltés 2016. július 30.) 

http://www.barkaonline.hu/megkerdeztuek/5345-megkerdeztuk-rakovszky-zsuzsat
http://mta.hu/data/dokumentumok/szima/szekfoglalok/Rakovszky_Zsuzsa.pdf
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A címkés versek összetartozó, tulajdonképpen egybeolvasható sora azonban nem csak a 

lehetséges személyesség kidolgozásának egy új módjával folytatja az eddigi életmű fontos 

kísérleteit. Márton László tanulmányában ír arról, hogy a mégoly visszahúzódó életet élő 

Rakovszky Zsuzsának – akitől mi sem áll távolabb, mint a közéleti költői ambíciók –, van 

mondanivalója a történelmi-társadalmi létről, a kollektív-közösségi tapasztalatokról. A 

címkés versek Arany János Bolond Istók és Arany László A délibábok hőse című verses 

regénye nyomdokán (és e két mű közös versformájában) mesélik el négy évtized közös-

személyes történetét.  

 

 

 

 

 

 

  

  

Első borító: 

A Fortepan-gyűjtemény 

17912-es számú képe  

1919-ből  

 

címkék:  

fényképezőgép  

portré  

fotózás  

nő  

önarckép 

http://www.fortepan.hu/?view=query&q=f%C3%A9nyk%C3%A9pez%C5%91g%C3%A9p&lang=hu&img=10240
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Kontextusok, tanítási javaslatok 

EGY 21. SZÁZADI BALLADA 

„Ha a valóság túl szörnyű, nem lehet úgy megírni…”
9
 

Rakovszky Zsuzsa: Ballada 

A Ballada a Fortepan kötet első verssorozatának (Napéjegyenlőség) záródarabja, a Két 

történet című, csupán két versből álló kisciklus második verse. Ha Arany János balladái 

mellett tesszük órai vizsgálat tárgyává, akár a klasszikus anyag tanításának rutinjába is 

frissülést hozhat.  

 

 

 

 

1. „b e l s ő   v é g z e t s z e r ű s é g” 

„A balladában ugyanazon végzetszerűség uralkodik, mint az eposzban” (Arany János: 

Széptani jegyzetek) 

„A ballada végzetszerűsége […] belső végzetszerűség. A természet örök törvénye szerint 

minden tettnek megvan a következménye, minden indulatnak, érzelemnek a körülményekhez 

mért kényszerű fejlése, mely azon viszonyok közt csak úgy fejlhetett, másképpen nem. Ezt a 

végzetszerűséget tartjuk a balladában; ezért nem cselekszik a ballada hőse önállólag, mert 

mindig […] vagy a körülmények vagy a szenvedély rabja, vagy valami véletlen titkos hajlam, 

talán szeszélyes vágy – olyan helyzetbe sodorják, ahol önállóságát elveszti, bűnt követ el és 

rabja a bűnnek, abban tovább sodortatik és jő a katastroph.” (Dömötör János: A ballada 

elmélete, 1869) 

                                                           
9
 Húsz éves kor után nem történik az emberrel semmi érdekes. Mészáros Sándor Rakovszky Zsuzsával 

beszélgetett a Petőfi Irodalmi Múzeumban. Nagy Kinga összefoglalója a Könyvesblogon. 

http://konyves.blog.hu/2016/02/08/maszk_es_oneletrajz  

http://konyves.blog.hu/2016/02/08/maszk_es_oneletrajz
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A fenti két idézetet Milbacher Róbert közli egy Arany-balladákról szóló fontos 

tanulmányában.
10

 A Rakovszky-ballada olvasása előtt gondolatébresztő az irodalomtörténész 

gondolatmenetének alábbi (természetesen több ponton leegyszerűsített) összefoglalása: 

Az Arany-balladákat hagyományosan tragikus bűn- és bűnhődéstörténetekként szokás 

értelmezni. A bűnök morális megítélése szempontjából alapvető kérdés, hogy számolhatunk-e 

az egyének szabad akaratával. A „végzetszerűség” ellentmond a szabad akarat 

feltételezésének, hiszen szabad akaratról akkor beszélhetünk, ha mind a külső erőkkel (isteni 

vagy emberi hatalommal), mind a belső erőkkel (vágyakkal, szenvedélyekkel) szemben 

vannak az egyénnek választási, döntési lehetőségei. Az eposzi hős sorsát Arany szerint a 

(jóslatok által ismerhető) végzet uralja, a balladai hőst pedig – az irodalomtudós 

továbbgondolt értelmezése szerint – a szenvedély fogalmába sűríthető „belső 

végzetszerűség” fosztja meg önállóságától, és teszi saját késztetései (ösztönei?) játékszerévé, 

sőt végső soron áldozatává. Sem az eposzi hős, sem a balladai hős nem rendelkezik tehát 

szabad akarattal. Aranyt eszerint e „belső végzetszerűség” működése, az emberre tett 

hatásmechanizmusa érdekelte igazán, és nem pusztán a bűn és bűnhődés (a keresztény-

morális világértelmezés alapján egyszerűbben leírható és megnyugtatóbb) törvényszerűsége. 

Az Arany-balladák ezért nem példázatosak és tanító jellegűek, hanem az emberi létezés – 

lehetséges – démonikus oldalának bemutatásai. 

A témához néhány Arany-ballada (újra)olvasásával kezdünk el közelíteni. 

● Feladat: Olvassátok el az alábbi jellemzést a balladai történések világáról! Ezután 

csoportonként vizsgáljátok meg Arany János egy-egy balladáját, és nevezzétek meg a 

versben ábrázolt „felforgató és bűnbe sodró erőt”, azaz démonikus, megzabolázhatatlan 

késztetést! Ha a csoportok elkészültek, a közzététel során mindenki töltse ki a teljes 

táblázatot! 

„Érzékfeletti ember- és társadalomellenes erők betörnek a civilizált világba, felforgatják a 

rendjét, bűnbe sodorják az embert, s a betörés nyomán felszínre vetődnek az egyéni és 

kollektív emlékezet legmélyén szunnyadó, elfojtott, de mindig készenlétben álló ősképzetek.” 

(Turóczi-Trostler József: Az irodalmi ballada) 

 

                                                           
10

 Milbacher Róbert: Lantos eposz vagy drámai dal? Az Arany-ballada olvasásának szokásrendjéről. In 

Milbacher Róbert: Arany János és az emlékezet balzsama. Ráció Kiadó, Budapest, 2009 p. 208 
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A ballada címe A versben ábrázolt „felforgató és bűnbe sodró erő”, démonikus, 

megzabolázhatatlan belső késztetés vagy ilyen késztetésen alapuló tett 

Szőke Panni  

Ágnes asszony  

Árva fiú  

Zách Klára  

V. László  

A walesi bárdok  

Tengeri hántás  

Vörös Rébék  

Híd-avatás  

 

 

A balladákban megírt bűnök és felforgató erők megnevezése után a diákok mindezek 

(társadalmi) megítélésével, a velük való szembenézéssel foglalkoznak.  

● Feladat: A csoportokban beszéljétek meg az alábbi állításokat, és pontozzatok! Jelöljétek 

ki az egyik csoporttagot, aki a csoport álláspontját megmutatja a „véleményvonalon”! 

 

 
Állítások a ballada főszereplőjéről: 

Teljesen igaz: 

10 pont 

Egyáltalán nem 

igaz: 0 pont 

1. Szabad akarattal rendelkezik.  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0 

2. Erkölcsi lény. 10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0 

3. A társadalom megfelelő ítéletet tud hozni róla. 10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0 

4. Bűne megbocsáthatatlan. 10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0 

5. 
Az emberi közösségben nincs helye, 

életfogytiglan börtönbe kell vetni. 
10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0 

6. Bűnhődése révén megjavulhat. 10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0 

7. 
Tettéért megbűnhődik, és ezzel helyreáll az 

egyensúly. 
10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0 

8. A közösség szempontjából tanulságos a sorsa. 10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0 
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2. „n e m   a   t é n y e k e t,   h a n e m   a   t é n y e k   h a t á s á t” 

„Természete a balladának, hogy nem a tényeket, hanem a tények hatását az érzelem-világra, 

nem a szomorú történetet, hanem annak tragicumát fejezi ki, mennél erősebben.” – írta Arany 

János a ballada műfajáról. 

A tényeknek és a történet elemeinek kihagyásos adagolása (közkeletű kifejezéssel: a balladai 

homály) nagy mozgás- és játékteret enged a műballada szerzőjének. Ugyanis míg a 

népballada kisközösségben élő elmondója-éneklője számíthat arra, hogy a hallgatóság az 

elmondott történet előzményeiről, szereplőiről és közösségen belüli megítéléséről bizonyos – 

közös – tudással rendelkezik, addig a műballada írója nem. A ballada műfaji 

sajátosságával azonban neki is számolnia kell, vagyis úgy kell tennie, mintha létezne 

valamiféle közös tudás, amelyre építhet. Ez egy olyan poétikai lehetőség, amelynek 

segítségével a költő az olvasót is bevonhatja a szöveg alkotási folyamatába, mégpedig a 

töredékesen elbeszélt történet egésszé alakításának menetébe. Mivel a műballada olvasói 

nem ismerik az előzményeket, arra fognak törekedni, hogy a hiányok kitöltésével a 

történetet egésszé kerekítsék.
11

  

A történet rekonstruálását kis csoportokban végezzék el a diákok, hogy egymással 

kommunikálva minél több kérdésükre választ találjanak, és így sikerrel töltsék ki a „balladai 

homályt” okozó hiányokat. 

● Feladat: Olvassátok el Rakovszky Zsuzsa Ballada című versét, és próbáljátok meg 

összeállítani a történetet! Ehhez gyűjtsétek össze  

● a történetben érintett szereplőket, 

● a velük kapcsolatos tényeket és feltételezéseket, 

● a felmerülő kérdéseket, amelyekre nem találtok választ a szövegben! 

Miután feltártátok a tényeket, írjatok újsághírt a versben elbeszélt történetből! 

                                                           
11

 Milbacher Róbert nyomán. Ld. Milbacher Róbert: Lantos eposz vagy drámai dal? Az Arany-ballada 

olvasásának szokásrendjéről. In: Arany János és az emlékezet balzsama. Ráció Kiadó, Budapest, 2009 p. 211-

212  
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Rakovszky Zsuzsa: Ballada 
 

Erika nem volt boldog: 

lassan ötven fele, 

úgy érezte, az élet 

csúnyán elbánt vele. 

 

Maradék ifjúsága 

még pár év, és oda. 

Mindjárt itt az öregkor, 

s nem volt boldog soha. 

 

Agyában minden éjjel 

mérgezett film forog, 

penészes bakfis-álom: 

kis hár, erős karok. 

 

Az utcán egyre párok 

jöttek szemközt vele, 

arcán akár a lángfolt, 

magánya szégyene. 

 

Hangok kúszónövénye 

sző be utcát s teret, 

sziszegnek kárörömmel: 

„Azt képzelted, szeret?” 

 

A postán és a boltban, 

hideg arcok sora, 

ferde gúnyos mosolygás: 

„Úgysem vesz el soha!” 

 

A bankban és a parkban 

mosolygó maszk alatt 

fojtva tovább növekszik 

a szégyen és harag. 

 

Növekszik mély sötétben 

a szégyen és a vád: 

„Engem küld el – miért nem 

a másik nő fiát?” 

 

Jósnő után kutatja 

át az internetet. 

„Miért szereti jobban 

nálam a gyermeket?” 

 

Kérdi Yvonne a jáspis 

s a türkiz angyalát, 

s az szól: „Maga a sátán, 

aki utadba állt.” 

 

Kérdi Zsanett a kártyát, 

s a kártya így felel: 

„Jó életed sosem lesz, 

míg az nem pusztul el!” 

 

De szól Yvette: Fölötted 

most kettős csillag áll. 

Pár óra, s döntened kell, 

hogy élet vagy halál! 

 

 

 

Az utcán és a parkban 

egy baljós árny követ. 

Ne nyisd meg, kérve kérlek, 

a Gonosznak szíved!” 

 

Erika át a parkon 

lépked hazafele, 

agyában rossz kavargás, 

vad tervek dzsungele. 

 

Vibrál a messzi mennybolt, 

a fák közt gyönge fény, 

sötét alvók a fűben, 

sötét bokrok tövén. 

 

Ahogy átért a parkon, 

vadul vert a szíve, 

mert most egyszerre tudta, 

hogy mit kell tennie. 

 

Ment, mint az alvajáró, 

s ahogy a térre ért, 

betért a sarki bankba 

személyi kölcsönért. 

 

József a park füvén hált, 

szemét, csikkek között, 

mióta élt, örökké 

falakba ütközött. 

 

Üveg mögött kísértés 

szikrázik mindenütt, 

hogyha utána nyúlna, 

a Rend kezére üt. 

 

József vulkán szívében 

a düh lávája forr, 

izzó parázs a mélyben, 

agya hideg pokol. 

 

A nőt ismerte régről, 

többször beszélt vele, 

a nő, akár egy ajtó, 

egy jobb világ fele. 

 

„Amit ígért, elég lesz 

ahhoz, hogy megtegyem. 

Ugyan miért legyek jobb, 

mint a világ velem?” 

 

Hullámzó emberár a 

plázában, szüntelen 

kattog, csörögve villog 

a nagy játékterem. 

 

A boltokban, a lépcsőn 

jár le s föl a tömeg, 

a képernyőn a földet 

űrlényhad szállja meg. 

 

 

 

 

 

Míg vár, a nő remegve 

divatlapot lapoz, 

a képernyőn a Földet 

elönti a Gonosz. 

 

„Adnál még egy kis aprót? 

Még egyetlen menet! 

Az utolsó, ígérem!” 

„Késő van, nem lehet.” 

 

Útban haza az autó 

vizes földútra tér, 

reflektorfény, a sárban 

avar, halott gyökér. 

 

Egy kátyúban az autó 

nagyot döccent s megállt. 

Valami fény a fák közt – 

„Miért nem megyünk tovább?” 

 

A lomb között derengő 

foltban üt át az ég. 

Előttük egy sötét árny 

a fák közül kilép. 

 

A sűrűben egy kiáltás 

a szélzúgás fölött, 

sebzett madár a fűben, 

nyúl bagoly karma közt. 

 

Mintha őz sír, olyan hang, 

közel, egész közel. 

Borús az ég, a holdat 

felhő takarja el. 

 

A lámpa fénykörén túl 

sötét az ég, a föld. 

Egy árnyék jár a fák közt, 

egy árnyék öldököl. 

 

Az ősi, foglyul ejtett 

tűz munkál a sötét 

mélyben, s szétvetni készül 

a Földet, börtönét. 

 

Messze, egy más világban, 

mely holdnál távolibb, 

tévé szól, ég a villany, 

a mikróba teszik 

 

a pizzát és elosztják 

ketten háromfele, 

egy számot hívnak újra, 

de a szám nem felel. 

 

„Hol járhat még ilyenkor? 

Miért nem hív vajon?” 

Nem fogy, lassan hidegszik 

az étel az asztalon. 

 

Ki nem jött meg, a részét 

a hűtőbe teszik. 

Új filmet töltenek le, 

sms érkezik. 
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A vers cselekményének megértése bizonyára felkavaróan hat a diákokra. A további értelmező 

munkát is érdemes csoportokban végezni, hogy az összeadódó megfigyelések egymást 

erősíthessék, és a megvitatás során minél árnyaltabb válaszok kristályosodjanak ki. 

● Feladat: Válaszoljatok a következő kérdésekre!  

● A történet mely elemeiről találtok több információt, és mit övez több rejtély, elhallgatás, 

információhiány? Hogyan oszlanak el a versben az informatívabb és a homályosabb 

részek?  

● Gyűjtsétek ki a vers képei, metaforái közül azokat, amelyek a főszereplő lelkiállapotáról, 

belső világáról informálnak, majd azokat, amelyek mintha a főszereplő szemén át 

mutatnák a külvilágot! Hogyan jellemeznétek ennek alapján Erikát? Milyen a világ Erika 

szemével? 

● A befejezés problémája: Miért mondhatjuk, hogy a versbe foglalt elbeszélés kétszer ér 

véget, de egyszer sem adja meg a lezártság érzetét? Hol ér véget először, és mi okozza a 

hiányérzetet?  

● Vizsgáljátok meg a versformát, a rímelést, a ritmust! Próbáljátok meg skandálni a verset – 

soronként hány hangsúlyt, nyomatékot éreztek? Az időmérték (szótaghosszúság) 

szempontjából a sorok melyik részén vesztek észre állandóságot?  

● A versforma, a ritmus hogyan járul hozzá a hatáshoz, hogyan erősíti a tartalmat?  

● Olvassátok el az alábbi hírt! 

 

Helybenhagyta a tizenegy éves Szita Bence gyilkosaira első fokon kiszabott tényleges életfogytig tartó 

szabadságvesztést a Pécsi Ítélőtábla pénteken hozott jogerős határozatában. A bűntettet 2012. október 29-

én követte el a kaposvári Polcz Erika és az általa felbérelt két hajléktalan, Bogdán József és Kertész József. 

A gyilkosok a Kaposvár melletti sántosi erdőbe csalták a fiút, hogy ott megöljék. A nő mindehhez 

elemlámpával világítva segédkezett, majd még a bűntett éjszakáján bejelentést tett a fiú eltűnéséről a 

rendőrségen. A rendőrök a gyermek holttestét néhány nappal később Kaposvár toponári városrészében 

találták meg. Szita Bencének azért kellett meghalnia, mert Polcz Erika a gyermeket okolta, amiért 

megromlott a kapcsolata élettársával, a fiú nevelőapjával.  

 

Fogalmazzatok meg három összehasonlító állítást a két különböző műfajú szöveg (Rakovszky 

balladája, illetve az újsághír) valósághoz való viszonyáról, valóságértelmezéséről és céljáról! 
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Rakovszky Zsuzsa: Ballada  //  tanári útmutató 

 

1. „b e l s ő   v é g z e t s z e r ű s é g” 

 

A „belső végzetszerűség” mint szempont alapvetően támaszkodik a többször hivatkozott és 

idézett Milbacher-tanulmányra, amelynek gondolatmenete és felvetései kiválóan 

használhatók abban, hogy a Rakovszky-verset Arany tanításához kapcsoljuk. 

A végzetszerűségről szóló elméleti összefoglaló elsősorban a tanár számára kíván 

háttérinformációt adni, az órai munka során nincs rá közvetlen szükség, a feladatok 

elvégezhetők nélküle. Érdeklődő csoporttal természetesen – akár a feladatok megbeszélése 

után – megosztható. 

További kiegészítés a témához:  

„Ez [ti. az eposz főhőse] nem működik teljesen szabad akarata szerint, hanem valamely 

fensőbb, isteni akaratnak a végrehajtója, s ebben különbözik a drámai hőstől. […] Így az 

eposz főhőse, gyakran mellékhősei is – többnyire végzetszerűek (fatális), kiknek sorsa Isten 

által már eleve el van határozva, s jóslat által tudtokra adva.” (Arany János: Széptani 

jegyzetek) 

„[…] a balladák világa Vargyas Lajos történeti koncepciója szerint a kisvilágok isteni, eposzi 

apparátusától megszabadított, és a családi körbe transzponált történéseinek elbeszéléséből 

épül fel. [Vargyas] a hősepika funkcióváltásából eredeztette a népballada 14. századi 

létrejöttét. A nagy tettek kalandokká, majd a saját kisvilág történéseivé válnak: a hőstettek a 

családon belüli konfliktusokká változnak. A nagy mitikus héroszok, akik valamiféle nagyobb 

ügy vagy erő kiválasztottjai, a balladában átadják helyüket és egyben funkciójukat is a 

kisvilág hús-vér lényeinek, akik azonban Vargyas szerint megtartják stilizált lényegüket, 

sohasem egyénítettek, mint a drámai hősök.” (Milbacher Róbert) 
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A „felforgató és bűnbe sodró erőkről” szóló táblázat lehetséges megoldása (természetesen 

Milbacher példái nyomán): 

A ballada címe A versben ábrázolt „felforgató és bűnbe sodró erő”, démonikus, 

megzabolázhatatlan belső késztetés vagy ilyen késztetésen alapuló tett 

Szőke Panni nagyravágyás, prostitúció 

Ágnes asszony hűtlenség, férjgyilkosság, őrület 

Árva fiú gyermekgyilkosság, gyerekbántalmazás, paráznaság 

Zách Klára csábítás, megrontás, vérbosszú 

V. László hitszegés, gyilkosság, őrület 

A walesi bárdok tömeggyilkosság, őrület 

Tengeri hántás csábítás, leányanyaság, öngyilkosság 

Vörös Rébék boszorkányság, paráznaság, gyilkosság 

Híd-avatás öngyilkosság 

A balladák főszereplőiről szóló állítások 1-10-es skálán történő véleményezése nehézségbe 

ütközhet a többszereplős balladáknál. Kérjük meg az ilyen verssel foglalkozó csoportokat, 

hogy válasszák ki az állítások szempontjából leginkább releváns szereplőt. A Híd-avatás 

viszont nem csak sokszereplős, hanem az 5., a 6. és a 7. állítás nem is értelmezhető az 

öngyilkossággal kapcsolatban. A csoportnak a következő két állítás kínálható fel a három 

kieső helyett: „Tettével nem árt másoknak.” „Tettéért a társadalom a felelős.”  

Előfordulhat, hogy egy-egy csoportban nem jutnak a diákok konszenzusra, mert eltérő 

világképből fakadó, feloldhatatlan nézetkülönbség van a csoporttagok között. Ilyen esetben a 

„véleményvonalon” minden markáns vélemény képviseltesse magát. 

A „véleményvonal” a pontozást teszi láthatóvá: a tanár kijelöli a terem egyik végét 0-nak, a 

másik végét 10-nek, majd sorban felolvassa az állításokat, a csoportok képviselői pedig a két 

vonal közötti arányos lépkedéssel mutatják meg a pontozás eredményét. Nem baj, hogy így 

nem válik egyértelműen szét a különböző balladai szereplők megítélése, elég, ha a tendenciák 

láthatók. A markánsan kilógó esetekről érdemes tisztázni, hogy ott melyik figuráról van szó. 

A Híd-avatással foglalkozó csoport külön állításaira természetesen szintén sor kerül. A 

feladat célja, hogy a Rakovszky-szöveg előtt érzékennyé tegyen a bűnök és a bűnökhöz 

vezető pszichés helyzetek, valamint a büntetés (társadalmi) megítélésének, lehetőségének 

problematikusságával kapcsolatban. 
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2. „n e m   a   t é n y e k e t,   h a n e m   a   t é n y e k   h a t á s á t” 

A Rakovszky-versben leírt történet kihámozása figyelmes és többszörös olvasást kíván. (Ezért 

igen alkalmas a szoros és pontos szövegértés fejlesztésére.) A kihámozható tények, és 

következtetések: 

Tények Következtetések 

Az ötvenedik évéhez közelítő Erika boldogtalan. Családi 

életre vágyik, de elküldte őt magától az a férfi, akivel együtt 

szeretne élni. A férfinak egy másik nőtől gyereke van. Erika 

szerint a gyereket kéne inkább elküldeni. Erika jósnőkhöz 

(Yvonne, Zsanett, Yvette) megy tanácstalanságában. A 

jósnők szerint boldogsága útjában a sátán áll, akinek 

pusztulnia kell, és erről Erika dönthet csupán. A nő agyában 

vad tervek kavarognak. Személyi kölcsönt vesz fel a 

bankban. 

 

 

 

 

 Erika útjában a gyerek áll, 

tehát ő a sátán. A gyereknek 

meg kell halnia, és erről Erika 

tud gondoskodni. 

A parkban hajléktalanok alszanak, köztük a vad lelkű József, 

aki pénzért elvállalja azt, amire a nő kéri. 

 József elvállalja a gyerek 

megölését. 

A nő a plázában vár, nagyon izgatott.  

Valaki aprót kér, még játszana a játékgéppel, de késő van, 

nem lehet. 

 Aprót valószínűleg a 

gyerek kér a játékhoz, illetve 

a „késő van” érv is arra vall, 

hogy felnőtt beszél gyerekkel. 

Egy autó estefelé földúton halad, majd megáll. Fák közül 

árny lép elő. Kiáltás, síró hang. 

 A nő viszi az autóban a 

gyereket, és a megbeszélt 

helyen megáll, hogy József 

végrehajthassa a gyilkosságot. 

Valahol vacsoraidőben hiába várnak valakit. Sms érkezik.  A gyereket várja hiába a 

család. 

 

A ballada egy megtörtént esetet dolgoz fel. A 2012-es bűntényben a 11 éves Szita Bencét 

ölette meg Polcz Erika két hajléktalan férfival (mindkettejüket Józsefnek hívták). A brutális 

tett országos figyelmet kapott, a sajtó sokat foglalkozott vele. A vers több motívuma is 

felbukkan a különböző tudósításokban (ld. a nő szerint a gyerek állt a párkapcsolata útjában; 

egy állítólagos jósnő Polcz Erikával együtt úgy vélte, a gyereket megszállta az ördög; a 

gyilkosság előtt bevásárlóközpontban voltak; a gyilkossághoz lámpával világítottak; az egyik 

gyilkos használta vallomásában az őzike hasonlatot a szenvedő gyerek hangjára). A 

témaválasztás érdekessége lehet, hogy a sajtónyilvánosság bizonyos értelemben éppúgy 

közös tudást biztosít, mint a népballadák alapjául szolgáló kisközösségi történetek egykor. A 

vers megértéséhez nem feltétlenül szükséges a hír ismerete. 
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A szövegben előrehaladva egyre kevesebb a tény, és egyre több feltételezésre van szükség. 

A kulcsmozzanat a gyerekgyilkosság, de épp e körül van a legtöbb kimondatlanság. A gyerek 

megölése abszolút tabu, kimondhatatlan rettenet.  

A versbe foglalt elbeszélés először a cselekmény azon pontján zárul le, ahol a tudatot eluraló 

démoni kényszerképzetek mintha objektiválódnának, totálissá válnának: „Az ősi, foglyul ejtett 

/ tűz munkál a sötét / mélyben, s szétvetni készül / a Földet, börtönét.” Mindez a csúcsponton, 

a gyilkosság közben vagy után történik, sőt valamiféle apokalipszis ígéretét hordozza, aminek 

azonban nincs kifutása – eddig követte a nő beszűkülő tudatának örvényét a szöveg, ám ezen 

a ponton elhagyja őt: „Messze, egy más világban, / mely holdnál távolibb…” . A civilizáció 

világába lépünk át ismét, amely egyelőre gyanútlan, de nemsokára értesülni és kommunikálni 

fog arról, ami történt: „sms érkezik”. A sajtóhírek a maguk nyelvén teremtenek narratívát, 

ahogy a ballada is megteremtett egyet. A kettős elnémulás, befejezetlenség azonban feltűnő 

és nyugtalanító. A 19. századi balladafelfogással összevetve talán el lehet gondolkozni azon, 

hogy a közösségi-társadalmi igazságtételre, a civilizáció egyensúlyát garantáló 

bűnhődéstörténetre ebben a balladai narratívában nem tud sor kerülni. 

A versritmust a szimultaneitás határozza meg. A páratlan sorok hét-, a páros sorok 

hatszótagosak. Soronként három hangsúllyal skandálható a vers (Erika nem volt boldog: / 

lassan ötven fele), és bár nem mindenhol jön ki szó elejére a hangsúly, a ritmus ereje 

nagyjából végigviszi a hármas ütemezést.  

Ezzel együttműködik egy domináns jambikus lejtés, amit főleg a sorok vége erősít: 

(○ ○ ○ ○) u – –    

(○ ○ ○ ○) u –     

(○ ○ ○ ○) u – –    

(○ ○ ○ ○) u –     

A sorok első négy szótagját illetően nehezebb rendszerességet megállapítani, mert ugyan van 

köztük bőven jambus (u –) és a jambikus lejtést nem zavaró spondeusz (– –), de sok a 

kizökkentő pirrichius (u u) és az ellentartó trocheus (– u) is. A lejtés stabilitását tehát 

leginkább a sorvégeken álló jambusok (u –) és bacchiusok (u – –) biztosítják. 

A versforma (amely az Arany-balladák között leginkább az V. László és a Zách Klára 

verselésében leli meg rokonát) primitív monotóniájával és mégis meg-megzavart 

kattogásával segíti a beszűkülő tudat ábrázolását, az embertelenségbe süllyedő történet 

elmesélését.  
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NÉGY ÉVTIZED STANZÁKBAN 

„L'animo mio... 

Si volse indietro a rimirar lo passo.”
12

 

 

Rakovszky Zsuzsa: Négy évtized – címkés versek 

A nagyobb lélegzetű mű órai feldolgozására 10., 11. vagy 12. évfolyamon érdemes sort 

keríteni. A témaválasztás külön hozadéka, hogy a diákok a korábbinál elmélyültebb képet 

alkothatnak maguknak a huszadik század második feléről, majd ezt a képet egy klasszikus 

irodalmi tradíciókat követő, gazdag és érzékeny nyelven megírt, személyes hangvételű kortárs 

szöveg segítségével világíthatják át újra. 

A feldolgozás módja egy projekt,
13

 amelyet témája miatt akár a történelem szakos kollégával 

együttműködve is meg lehet valósítani.   

 

 

 

 

1.  „ m i n d e n   m ú l t   a   m ú l t a m ”  

A projekt célja: 1./ a történelmi múlt (1950-1990) felfedezése „a nagyszülők nemzedékén”, a 

személyes kötődéseken, privát (tárgyakhoz, terekhez és képekhez kapcsolódó) emlékeken 

keresztül; 2./ a történelmi témához kapcsolódó kortárs irodalmi mű olvasása, értelmezése és 

összevetése a saját környezetben gyűjtött adatokkal, tapasztalatokkal. 

A projektben létrehozandó produktum: egy blog, amelynek létrehozásában az osztály vagy 

a csoport minden tagja alkotó módon közreműködik.  

                                                           
12

 ... lelkem... végignézett a kiállott úton ujra. (Babits Mihály ford. Pokol. 1. ének 25-26. sor.) – A délibábok hőse 

első énekének mottója 
13

 Ld. Pethőné Nagy Csilla: Módszertani kézikönyv. Korona Kiadó 2005.  A kézikönyvben olvasható 

meghatározás szerint a következőkben ajánlott tanítási terv pontos szakirodalmi terminológiával 

„projektorientált” tanulásnak számít, mert nem mindenben fedi le a projekttanulás kritériumait. 
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A projekt előkészítése: A tanár ismerteti a diákokkal a projekt célját. Ezután szükség van 

vállalkozókra, akik egy ingyenes blogmotor segítségével létrehoznak egy blogot. A blog 

címéről (nevéről) a téma ismeretében közösen döntsön az osztály. A szolgáltatások közül a 

„címkefelhő” funkció kezdettől legyen bekapcsolva, a szerkesztéshez, feltöltéshez mindenki 

kapjon hozzáférést. A blog létrehozása és küllemének megtervezése (valamint gondozása a 

projekt teljes ideje alatt) természetesen a közös produktum egyik értékteremtő tevékenysége, 

ami – a többi munkához hasonlóan – a projekt zárultával beleszámít a közös és az egyéni 

teljesítmények értékelésébe. 

2.  „ F ö l d s z i n t e s   u t c á k ,   k ö z k ú t ,   s é t a t é r . . . ” 

A bloggal kapcsolatos első feladat egy egyéni, otthoni tevékenység a projekthez kapcsolódó 

első óra előtt. 

● Feladat: Keress a fortepan.hu fotógyűjteményében egy fényképet, amely egy számodra 

fontos nyilvános helyet, például teret, utcát vagy épületet ábrázol!  

● Töltsd fel a képet a blogra (forrásjelöléssel),  

● és írj mellé egy rövid szöveget arról,  

● hogy mikor készült a fotó,  

● mi látható rajta,  

● miért fontos számodra a hely,  

● és milyen érzéseket kelt benned a róla készült régi kép!   

● Lásd el a képet és a szöveget címkékkel!  

● Nézegesd meg a többiek által feltöltött képeket is!  
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3.  „ … a   P á r t o t   é l t e t i .   H o g y   m e l y i k e t ?   E l á r u l t a d   m a g a d … ” 

A projekt első nagyobb munkájához szükség van egy zavartalan dupla órára, amihez – ideális 

esetben – az iskola könyvtára és internetkapcsolattal rendelkező számítógépek vagy laptopok 

is rendelkezésre állnak. Legjobb, ha mindez egy közös tágas térben van, itt zajlik az óra.  

Az óra elején a tanár utal a blogra feltöltött képekre, esetleg kiemel néhány jellemző 

helyválasztást, érdekességet – közös öröm, hogy a blog életre kelt. 

Ráhangolás: A tanár felolvassa a Négy évtized című verset, a címkés versek bevezetőjét. 

Négy évtized 

 

Földszintes utcák, közkút, sétatér, 

zálogházak, kórházak, árvaházak, 

sikátorok, amint egy nyári dél 

száz év előtti napfényében áznak, 

hordókat szállító lovas szekér, 

nyárvégi földutak és gömbakácok 

emlékei egy kilobbant tudatban, 

amely így általuk viszonylag halhatatlan. 

 

És mintha csak álombeli terek 

lennének, több helyszín egymásba olvad. 

A furcsa az, hogy mindent ismerek, 

a gangot, ahol szőnyeget porolnak, 

muskátli nő ládában, kisgyerek 

guggol, rozzant bicikli dől a falnak, 

a szennyvíz vájta árkot a hosszú udvaron, 

a rozsdás pinceablakok virágszirom 

 

alakú szellőzőnyílását. Őszi réten 

a tábortűz lángját. Vonatfülkék kopott, 

rossz szagú plüssét (a szemközti képen 

a Vár vagy egy vitorlás), a Röltex boltokat, 

a villanyújságot viola égen, 

a hengeres hirdetőoszlopot 

vézna fatörzs körül, a kék köztéri órát 

a kánnaágyásban, a Mahart gőzhajóját… 

 

S mint álmokban, a kizárt harmadik 

elve futólag érvényét veszíti: 

én és nem én vagyok itt és nem-itt, 

most ér hozzám egy száztíz év előtti 

augusztus fénye, azt látom, amit 

messzi bolygójáról láthatna E. T., 

városokat, ahol még sose voltam, 

de mindig visszavágytam, mert minden múlt a múltam. 
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Hangulatképek a huszadik század második feléből: 

● Feladat: Alakítsatok ki az osztályban négy nagy csoportot! Minden csoport kap egy-egy 

évtizedet: 50-es, 60-as, 70-es, 80-as évek. 

Az iskolai könyvtár történelmi albumai, könyvei és internetes források segítségével 

állítsatok össze Magyarország egy-egy évtizedéhez kapcsolódó képsorozatot vagy képes 

vetítést! A képekhez írjatok rövid magyarázó szövegeket, és az egészet tegyétek fel a 

blogra – természetesen címkékkel ellátva! (Megfelel például a ppt, a prezi, vagy 

közvetlenül a blogra is feltehető a képsor egy bejegyzés vagy oldal formájában.)  

A csoportokon belül két kisebb munkacsoport dolgozik: 

● az egyik a magánélet, a privát szféra jellegzetességeit kutatja kapott évtizedben,  

● a másik pedig a közélet, a politika eseményeit és tényeit gyűjti össze.  

 

A magánélettel foglalkozó csoportok figyelmébe ajánlott témák, címkék:  

● Az egész korszakhoz: divat, lakberendezés, boltok, mozi…  

● 50-es évek: gyár, jegesember, Sophia Loren, társbérlet 

● 60-as évek: hűtőszekrény, cukrászda, skálaüveg, rádió, konfekció, orkánkabát, 

harisnyanadrág, bambi, sztárok (Brigitte Bardot, Elvis, Alain Delon, Rolling Stones) 

● 70-es évek: Nyugat, vetkőzős golyóstoll, műkorcsolya, Ki mit tud?, szilveszteri 

műsor, tévé, Balaton, vállalati üdülő, kertmozi, lakótelep, ABC, GYES 

● 80-as évek: kvarcóra, rágógumi, videomagnó, Skála Áruház, filmklub, albérlet 

 

A közélettel, politikával foglalkozó csoportok figyelmébe ajánlott témák, címkék: 

● 50-es évek: Párt, személyi kultusz, dísztribün, „a múltat végképp eltörölni”, 1956, 

56-os kivándorlás 

● 60-as évektől: plakátok, marxizmus, Kádár-rendszer, jelszavak… 

● 60-as évek: konszolidáció, téesz, háztáji, kollektíva, „aki nincs ellenünk, az velünk 

van” 

● 70-es évek: puha diktatúra, gulyáskommunizmus, nagyvállalatok, maszek, 

„legvidámabb barakk” 

● 80-as évek: szamizdat, ellenzék, vasfüggöny leomlása, rendszerváltás, 

többpártrendszer  

 

A fenti felsorolás csak ajánlásokat tartalmaz, nyugodtan el lehet térni tőle.  
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4.  „ m o s t   é r   h o z z á m ” 

 

Az 1950-től 1990-ig tartó négy évtized csoportokban történő feltérképezése, megismerése 

után ismét otthoni feladatot kapnak a diákok: 

 

● Feladat: Nézd és olvasd végig a többi csoport által készített képsorokat a hozzájuk tartozó 

szövegekkel!  

● Válaszd ki az egyik (lehetőleg nem a saját csoportod által készített képsort), és keress a 

családi fotók között egy régi (az 1950 és 1990 közötti időből származó) képet, amelyet 

kommentben, rövid szöveg kíséretében hozzá tudsz kapcsolni!  

(Ha a családod nem őriz régi képeket, akkor ezúttal is fordulhatsz a Fortepan 

gyűjteményéhez.) 

 

 

  

Hátsó borító: 

A Fortepan-gyűjtemény 

50847-es számú képe  

1965-ből  

 

címkék:  

fotózás 

fényképezőgép  

FED-márka 

http://www.fortepan.hu/?view=query&q=f%C3%A9nyk%C3%A9pez%C5%91g%C3%A9p&lang=hu&img=10240
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5.  „ é n   é s   n e m   é n   v a g y o k   i t t   é s   n e m   i t t ” 

 

A blog eddigi anyagait létrehozó munka egyik célja, hogy felkészítsen a Rakovszky-szöveg 

elolvasására, befogadására. Ehhez részint a korhoz kapcsolódó ismeretekre van szükség, 

részint pedig arra, hogy a diákokban előre elinduljon egy puhatolózó folyamat, és – fiatal 

koruk ellenére is – felmerüljenek a szöveg kérdéseihez hasonló kérdések: milyen személyes 

kapcsolatunk van az elmúló idővel, a történelemmel? 

A következő lépés igazi irodalomórát kíván: szövegolvasás, szövegfeldolgozás lesz a feladat. 

Kiindulópontunk, hogy a címkés versek összetartoznak, együtt olvasva adják a legteljesebb 

élményt. A szöveg nem rövid, de szépsége, emeltsége miatt, elsősorban pedig a verses forma 

zeneiségének hangzó élménnyé válása érdekében nagyon jó, ha nem csak olvasás révén 

ismerkedik meg vele az osztály, hanem a felolvasását is meghallgathatják (ez körülbelül 18-

20 percet vesz igénybe). Ezután a diákok ismét csoportokban foglalkoznak a címkés 

versekkel – különböző szempontok mentén.  

 

 

 

  

Első és hátsó borító: 

A Fortepan-gyűjtemény 

22094-es számú képe  

1970-ből  

 

címkék:  

fotózás 

negatív film 

http://www.fortepan.hu/?view=query&q=f%C3%A9nyk%C3%A9pez%C5%91g%C3%A9p&lang=hu&img=10240
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címkék: bombatölcsér, gyerekkocsi, felvonulás 

Igen, ez volt az év, mikor megszülettem. 

két csillag állt a kórházkert felett, 

télkezdetkor, hajnali szürkületben, 

jéghártya vonta be a bombatölcséreket, 

mikor idő s tér csapdájába estem, 

lakcímet kaptam, testet és nevet, 

időt, hogy ússzam benne, mint folyóban 
és körülményeket, hogy meghatározódjam, 

s én én legyek. Itt viszont már tavasz van, 

széljárta parkban rozzant sportkocsi, 

fejkendős kisgyerek néz láthatatlan 

célpont felé dölyfös tábornoki 

pillantással, ifjú anyák kalapban, 

mögöttük egy plakát a Pártot élteti 

(Hogy melyiket? Elárultad magad: 
harminc körül lehetsz, vagy még fiatalabb…) 

Boltok előtt, hol nincsen ez se, az se, 

tömeg vonul nyeles tábláival, 

méteres jelszavak a falra festve, 

a Tőke rút, cilinderes rovar 

(cilinderén a dollár kétszer áthúzott S-e), 

vagy kishalat zabáló szörnyű hal, 

léggömb lebeg, szél fúj, zászlók lobognak, 
a dísztribün a súlytól kis híján összeroskad. 

címkék: vitrin, meggybefőtt, korszakhatár 

A múlt, így mondták, eltörölve, mégse 

érzékelünk éles korszakhatárt. 

Az idő felszíni hullámverése 

a mélyréteget még nem hatja át. 

Nem jelzi az új korszak szellemét se 

kalap, se szoknyahossz, se nagykabát, 

a duplaágy, a dédszülők komódja, 

a meggybefőtt a spájzban, a kiskertben a rózsa, 

ősszel hosszú párnák az ablakokban. 

Lekvárt főznek. A tejszínt felverik, 

télen az ünnep gyertyalángja lobban, 

csengettyű szól, régi szokás szerint. 

őrzi a leigázott törzs titokban 

szokásait és istenségeit. 

A vitrinben villog a múlt ezüstje, 
befogja a falat a rossz vaskályha füstje. 

címkék: gyerekkor, fagylaltos, mozi, múlt 

Mégis – gyerekkor! A lét tengeréből 

mintha formát öltve most szállna föl 

látóterünkbe Küpriszként a mélyből 

sublód, cipőkanál, állótükör. 

A szerelem még nem személy felé tör, 

a tárgyakon szétszórva tündököl: 

sublód, tükör, kanál – minden csoda, 

Wordsworth táncoló tűzlilioma. 

A nők szoknyában, autók nincsenek még, 

busszal járunk, de leginkább gyalog. 

Hűtő sincsen, a maradék leves két 

jégtömb között várja a másnapot. 

Fafűtéses kályhák, tévétlen esték, 

az önmagának kiszolgáltatott 

elme őrli tovább a napi rosszat, 
míg a kéz tűbe fűz vagy kottában lapozgat. 

Nyár napja ég, a fagylaltos nyomában 

hármas keréknyom, száll a nyári por. 

Aztán megint november, február van, 

a csillagok fönn vannak még mikor 

indulnod kell, hatkor kezdesz a gyárban, 

mire megjössz, a nap már haldokol, 

a mind sűrűbb homályban a gyáva képzelet 
rémképeket kohol. A Bécsi-domb felett 

fémes felhők, az alkonyfény az Ikva 

ipari szennyvizektől szilvakék 

hullámain nyüzsgő arany halikra, 

az esti fénytöréstől tarka ég 

szilánkos visszfénye. Most száll le szikla- 

sírjába Sophia Loren Aidaként 

a Szabadság mozi vásznán, vagy éppen 

messzi filmstúdiók festett egében 

vörös hold száll föl baljós tengerárból, 

visszfénye kerti tó vizén remeg. 

Lombok között egy rejtett arc világol. 

Sikátorokban lármázó tömeg 

sodorja egyre messzebb önmagától 

az álruhás, gyanútlan herceget, 

az agyafúrt fiú kifog a dzsinnen, 
keskeny tolvajkezekben villog a nagy rubinszem. 

És ott volt még Gül baba rózsakertje, 

kultúrműsor, ahol az iktató 

üdvöskéje a Vilja, ó vilját énekelte, 

Szólt a néprádióból a Kék tó, tiszta tó, 

félálomban még úgy tűnt egy-egy percre, 

hogy az idő visszafordítható, 

a száműzött trónjára visszatérhet, 

ha rózsát dobsz a tóba, a holtak újra élnek. 

címkék: rádió, történelem, teherautó 

Ültünk a padlón, öt-hatévesek, 

őszi eső hullt az óvodakertre, 

a rádió szól, név nevet követ, 

szőke óvónőnk lázasan figyelte, 

nem értek semmit, csak a lényeget: 

mindig emlékszem majd erre a percre, 

mikor a szörnyű rend ólom falát 
az álmok árvize harsogva törte át. 

A jelen kártyavárként összeroskad, 

lángban és vérben úszó láthatár, 

az égen roppant állócsillagoknak 

remény- és vészhozó sugára áll, 

mikor a nagy ködképek fölragyognak, 

vágy és veszély, szabadság és halál, 

s mint álmunkban, a híg leget tapossuk, 
magunk fölé emel, s megint leejt a sorsunk. 

A ház előtt járó motorral állt 

a teherautó, döntésünkre várva, 

az udvaron kinn az összes család, 

sírás és sürgetés, rossz pongyolára, 

kötényre fölkapott esőkabát… 

„Mit képzel, Hajdáné, majd pont magára 

várnak Amerikában?” Úgy döntenek, maradnak. 
Dicsfényt és árnykeresztet vet ránk a konyhaablak. 
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címkék: reménytelenség, krémes, vénasszonyok nyara 

Nap süt, eső hull, évre év pereg, 

már nem hisszük, hogy hozhat mást a holnap. 

Ijedt „psszt!” szisszen óvatlan gyerek- 

beszédre, kézről kézre vándorolnak 

az óvilágbeli bestsellerek, 

Az udvaron megnő az ecetfa, míg a holtak 

továbbporladnak az emlékezet 

kútjában és az élők élnek, ahogy lehet. 

Vénasszonyok nyarának napja lángol, 

déltájban izzadó családapák 

krémest visznek haza a Gyöngyvirágból, 

ért gesztenyéjük hullatják a fák, 

A skálaüvegen zölden világol 

a nagyvilág, zúgó légtéren át 

üzennek messziről, hogy Párizsban szép a nyár, vagy 

Oly távol-messze van hazám… Vasárnap 

kirándulók a rét magas füvében 

a hamvadó tábortűznél hanyatt 

nézzük, a felleget, hogy gyújtja éppen 

lángra leheletével a sárkány alkonyat, 

nyugat felé, ahol a messzeségben 

a tiltott kék hegyek hullámzanak, 

egy más világ ege néz minket onnan, 

anya rab gyermekét, így hittük, szánalommal. 

címkék: orkánkabát, hazugság, műkorcsolya 

Elhagyva a zsíroskenyér-evés és 

konfekciós ruházat korszakát, 

a zsarnokság puritán szürkeségét 

pár élénkebb színfolt rajzolja át. 

A kényszerű hazugság szégyenéért 

harisnyanadrág és orkánkabát 

kárpótol, vetkőzős golyóstollak kora 

jön el, Ki mit tud és műkorcsolya. 

Néztük, ahogy sóvár slágerzenére 

a férfi és nő orsóként forog, 

s krikszkrakszokat vés korcsolyájuk éle 

a jégbe. Szilveszteri műsorok 

poénjain nevetgéltünk – s miért ne? 

A kisebb rossz a nagynál nemde jobb? 

Örök tiltakozásban csak elzsibbad a lélek, 

s hogy ne ítéltessem, én sem ítélek. 

Ha nő napi munkából hazatérve 

már nem teknő fölé hajolva mos, 

s futja kolbászra is, nemcsak kenyérre, 

ha zsarnok s nép egyformán óvatos, 

vért csak elvétve ont – nem többet ér-e 

a szürke békesség, mint a mégoly jogos 

harag, mely dacból étlen földhöz csapja a tányért, 

s fölgyújtja Némethont két elkobzott lováért? 

(Mellesleg nem tudom, akkor nemesb-e, 

a lélek, hogyha mint legfőbb javát, 

őrzi múltját, hogy ugyanazt szeresse 

és gyűlölje akárhány éven át? 

Vagy ha kész rá, hogy múltját tűzre vesse, 

ha mindenkit megért, mindent belát, 

kevésre tör, testét-lelkét kíméli, 

s egyetlen célja százhúsz évig élni?) 

De mindegy: nem lehet avas remény 

maradékán tengődni napra nap. 

A lélek pincében nevelt növény, 

naponta újabb sápadt ágakat 

növeszt, ha kissé több a tér, a fény, 

résen kibújik, rácson megtapad, 

s bár satnya, szívós – közben lenn a mélyben 

az idő kéreglemezei észrevétlen 

odébbcsúsznak – négyszögek és körök 

váltják buszpályaudvarok falán a 

vállas munkást, vonalzós mérnököt, 

a bambit őszilé, almuska váltja, 

egyre többféle fagylalt, egyre több 

autó – s ha este bármelyik lakásba 

beleskelünk a függönyréseken, 

mindenhonnét a tévé villog ki kékesen. 

És mindenütt, kövekben és füvekben, 

nyáron, mikor hétágra tűz a nap, 

a strand vizében hullámzó tömegben, 

télen, a vattás ólomég alatt, 

a sportpályákon, ahol tornadresszben 

csinos kamasz lányok hajlonganak, 

új lélek munkál és tör felfele 

a mélyből – egy új korszak szelleme. 

Bárhova nézünk, az ő lábnyomára 

bukkanni égen-földön mindenütt. 

Vízpartokon alig-fürdőruhára, 

sóvár testekre az ő napja süt. 

Plakátokon, filmújságból kivágva 

más-más alakban jön szemközt velünk, 

az ágy fölött a rég festett falon 

Elvis, Bridget Bardot, Alain Delon. 

címkék: nyár, Balaton, felejtés, olasz filmek 

Augusztus édessége, olvadó 

fagylalt és napsütés íze a szánkban. 

Papucsban járkálunk hőtől fakó 

égbolt alatt, akár saját szobánkban. 

Az élet végtelen vakáció, 

egy kert, ahol most és örökre nyár van, 

s lángpallossal nem őrzi a felettes én – zene 

és napsütötte testek kígyótlan édene. 

Hatalmas lávalámpa, ég a nap, 

a túlpart hegysora mögé alászáll. 

A műselyemipari vállalat 

üdülőjének pingpongasztalánál 

kisebb tömeg. Rolling Stonest játszanak 

a bárban, esti szélben ing a nádszál. 

A Tó Hotel neonreklámja lángol. 

Kibújunk vízszagú, nehéz fürdőruhánkból. 

Halszag. Szúnyogban gazdag alkonyat. 

A tévészobában már ég a villany. 

Távol dörej. Díszletet váltanak 

a láthatár mögött. A kertmozikban 

egy másik élet pálmái alatt 

olasz filmcsillagok telt válla villan. 

Füst száll. Új jelszavak íródnak épp az ég 

tábláira: felejtés, üresség, könnyűség. 

Karóra kattan: most vált korszakot. 

Valaminek most van örökre vége. 

A filmzene végleg elhallgatott. 

Fölcsap a tücskök fémes cirpelése. 

Parázsló csikkek, hullócsillagok 

rajzolnak izzó röppályát az égre. 

A Hableány presszóban zárnak éppen. 

A víz közelségét érezni a sötétben. 
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címkék: lakótelep, filmklub, reménytelenség 

A nyári dal gyorsan lecseng, az éden 

megtermi végül a tapasztalat 

férges gyümölcsét október ködében, 

örök-egyforma szürke ég alatt, 

még látszik a józan nappali fényben, 

mindaz, ami a kertből megmaradt: 

néhány kiszáradt kaktusz a sarokban, 
s a tudat: minden úgy marad, ahogy van. 

Ez a kényelmes kétségbeesés 

és ízetlen öröm évtizede. 

A múlt kimúlt, nincs más csak jelen és 

a köznapok kopár nagyüzeme, 

a lelkekben kollektív feledés, 

a strandokon rágógumi-zene, 

fényszennyezéstől vibrál fenn a mennybolt. 
A szex kényelmes és veszélytelen sport. 

A kor lelke sima és szögletes, 

a létező beton és téglalap. 

Minden múltból maradt fölösleget 

végleg lepörköl és -fonnyaszt a nap. 

Az élet végtelen lakótelep, 

színes erkélyek, satnya fák alatt 

gyes-neurózisban szenvedő ifjú nők 
tolnak gyerekkocsit a kis ABC előtt. 

Mező, ledózerolt nyomornegyed 

helyén, mintha a földből nőne, kocka- 

házak sora, a háttérben hegyek, 

fuvolás lány, a béke terrakotta 

szobra, a törpe téren sárga gyep, 

a járda mentén foltokban kikopva, 

a Skála Áruház reklámja ég az égen, 

a vásznon Buñuel, Pepsi light a büfében. 

(Emlékszel még, ha emlékeznek ott, 

ahol te vagy, a régi szép napokra? 

Mikor akárha tiltott vagy lopott 

gyümölcs-ízlelni jártunk filmklubokba? 

Aki külföldön járt, pornólapot, 

szamizdatot hozott haza, a dogma 

vedlett oroszlán, de volt még foga, 
bosszantásának még volt pátosza. 

Hogy éltünk akkor, emlékszel vajon, 

pár négyzetméteres albérletekben, 

ahol penész lilállott a falon, 

egymással még, de mással képzeletben, 

hervadni kezdett már a zöld vadon, 

a lét egyetlen végeérhetetlen 

várakozás a szürke télvégi ég alatt, 
sínek mentén, ahonnét nem indul több vonat.) 

címkék: szitakötő, istenek, remény 

Míg a szitakötő félgömb-szemében 

a vízesés tömör, álló üveg, 

felhő-páholyukból az églakók a mélyben 

látják hullámzani az Appennineket, 

az Alpokat, mint pocsolyát a szélben, 

míg emberi időnk léptéke meg 

ott van valahol a kettő között. 
A képek időmérő eszközök, 

megmutatják, egy évtized alatt 

mennyit zsugorodott a szoknya hossza. 

Ma már senki se hord kitömött madarat 

vagy gyümölcskosarat a kalapján, az utca 

hosszán lovas kocsi egy se halad, 

s ha egy új Csipkerózsa átalussza 

a következő száz vagy akár csak ötven évet, 
lát ismerős falak között másfajta népet. 

A múlt idegen ország. A jelen 

szokásain ámulhat, vagy nevethet 

a korszakok alól kihantolt leleten: 

mi minden tűnt egykor természetesnek. 

Ki tudja, hogy mikor lett idegen, 

mi meghitt volt: akkor észre se vetted, 

és csak utólag visszanézve látod 
kezdődő jeleit a változásnak. 

Saját korunk, mint belakott szoba, 

untig ismerjük minden egyes részét, 

ösztönösen mindig tudjuk, hova 

raktuk le jártunk-keltünkben a csészét, 

a hamutartót, s nem lehet soha 

áramszünetkor sem olyan sötétség 

hogy csukott szemmel is meg ne találjuk: 
emitt a hintaszék, amott az ágyunk. 

Lehet, pár megszokott bútordarab 

pár centivel néha odébb került, 

itt szűkebb lett kissé, ott tágasabb, 

de változást alig érzékelünk. 

A helyükön talán csak a falak 

maradtak, de valóság-érzetünk 

a változás még nem bolygatja meg, 

mivel fokozatos az átmenet. 

De egyszer csak! mit rég feladni véltünk, 

éledni látunk tetszhalott reményt! 

Megvalósul, amit már nem reméltünk, 

a szabadság a barikádra lép. 

Ki hitte volna, hát ezt is megértük, 

zászlók, tömeg, mintha egy régi kép, 

hősi olajnyomat életre kelne! 
Reméljük, most az egyszer nem cseberből vederbe… 

Csak annyi biztos, hogy minden borul, 

már nem a bútorokban, a falakban 

terjed tovább föltarthatatlanul 

a rengés, átalakítás alatt van 

minden, sós tengerár sodor vadul, 

a régi térkép már használhatatlan, 

irányt jelezni csak a sarkcsillag marad. 

Hányódunk deszkaszálon viharzó ég alatt. 
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● Feladat: Olvassátok el Rakovszky Zsuzsa címkés verseit, és csoportmunkában 

válaszoljatok a kérdésekre, oldjátok meg a feladatokat!  

 

TÖRTÉNELMI IDŐ  SZEMÉLYES IDŐ  

● Keressétek meg a versben megrajzolt 

történelem szakaszait: 50-es, 60-as, 70-es, 

80-as évek. Mennyire kijelölhetők a 

szakaszhatárok, meddig és mennyire 

kivehető a történelem mint „történés”? 

● Vizsgáljátok meg az „orkánkabát, 

hazugság, műkorcsolya” címke alatti 2-4. 

versszakokat: szerintetek hogyan (milyen 

eszközökkel) és miért idézi fel a 19. 

századi szabadság- illetve 

fejlődéseszméket ez a rész? Hol tér 

vissza, „kel életre” később hasonlóképpen 

a 19. századi képvilág? 

(Egy információ a 3. vsz. utolsó sorához: 

A történelmi Kohlhaas Mihály esetét 

Heinrich von Kleist kisregénye dolgozta 

fel: A történetben a  lókereskedő két lovát 

lefoglalja az önkényeskedő földesúr. 

Kohlhaas hiába próbál jogi úton elégtételt 

venni, ezért elkeseredésében hadjáratot 

hirdet és gyújtogat.) 

● Nézzétek végig, mit állít az időről és a 

változásról a vers! Hogyan következik be 

a történelemben „korszakváltás” és 

hogyan nem? (Ld. főleg „vitrin, 

meggybefőtt, korszakhatás”; 

„orkánkabát, hazugság, műkorcsolya” 7-

8. vsz.; „szitakötő, istenek, remény”) 

● Keressétek meg a versben megrajzolt 

élettörténet szakaszait: születés, gyerekkor, 

ifjúkor… Mennyire kijelölhetők a 

szakaszhatárok, meddig és mennyire 

tartható számon az élettörténet? 

● Néhány adat: Rakovszky Zsuzsa 1950. 

december 4-én született Sopronban; a 

Bécsidomb és az Ikva patak is Sopronban 

van; a Skála Áruházat 1976-ban nyitották 

meg; Rakovszky az egyetemi tanulmányai 

nagy részét Budapesten végezte; 1974-től 

1981-ig volt házas. Van-e ezeknek az 

adatoknak vagy egy részüknek 

jelentőségük a vers megértése 

szempontjából? Mennyiben tartjátok 

lényegesnek vagy lényegtelennek a költő 

személyes élettényeinek feltárását, 

beazonosítását ebben az esetben?  

● Milyen eszközökkel építi fel a vers a 

személyességet? Keressetek példákat!  

● A vers háromszor használ E/2 személyű 

megszólítást (ld. „bombatölcsér, 

gyerekkocsi, felvonulás”, „gyerekkor, 

fagylaltos, mozi, múlt”, „lakótelep, 

filmklub, reménytelenség”). Mi tűnik fel, 

ha a három szöveghelyet összevetjük?  

● Vizsgáljátok meg a beszélőt? Mire figyel, 

miről beszél, mit tud rögzíteni?  
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A fenti kérdésekre született válaszok megosztása és a közös megbeszélés után zárlatként – a 

bevezető vershez hasonlóan kommentár, elemzés és értelmezés nélkül – elhangozhat a 

Fortepan versciklus gyönyörű epilógusa: 

 

Ha a folyóhoz érek, 

ha a sötét folyó fölé hajoltam, 

és mint a fényt kapott filmen a képek, 

halványodom s már nem tudom, ki voltam, 

ha érzem nyelvemen ízét sötét vizének, 

és tűnök elfelé, írás a porban, 

a maradék tudat sötét síkján az évek, 

színes fotók, peregnek vissza sorban, 

mielőtt a sötét benyelne végleg, 

lassan kialvó emlékezetem 

pár képet még megőriz, makacsul visszatérnek: 

egy kéz, egy repedés a nedves kövezeten, 

nyáron estefelé, mikor a járda 

aszfaltjában az apró kavicsok felragyognak, 

egyetlen vérehulló fecskefű pontos árnya, 

egy kapualj, egy rozsdás pinceablak, 

egy korlát csigavonala, ecetfaág – 

az öntudat földmélyi rétegében 

ezek élnek belőlem legtovább –, 

csukott ajtó alatt egy fénycsík a sötétben. 

Mikor már nincsen arcom és nevem, 

a parton, hogyha kérdezik, ki voltam, 

korlát, ecetfa, árnyék, felelem, 

halványuló képek sora, írás a porban. 

 

● Otthoni záró feladat: Olvasd el újra a címkés verseket, és írj a blogra egy néhány soros 

bejegyzést!  

A bejegyzéshez válassz ki két – motivikusan összekapcsolódó – idézetet a műből, és fűzz 

hozzájuk személyes kommentárt! 

Néhány ötlet a visszatérő motívumokra: csillagok és más égitestek; tárgyak; évszakok, 

különösen a nyár; mozi, filmek, sztárok; hegyek; rádió; slágerek; szoknya, folyó; zászlók; 

jelen és múlt… 
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Rakovszky Zsuzsa: Négy évtized – címkés versek  //  tanári útmutató 

A szövegegység együttkezelésének és műfajának kérdései:  

A Fortepan kötet elrendezése első pillantásra nem sugallja, hogy a Négy évtized című szöveg 

szorosan összetartozna a címkés versekkel, a címkés versek pedig egymással: a 

tartalomjegyzék egymás alatt, az előtte sorakozó címekkel egyenrangú verscímként közli a 

címkéket, ahogyan a kötet szövegtestében is vizuálisan azonos szintre utaló módon, mintegy 

az előzőekkel egyenrangú címként szerepelnek a címkék. Ez azonban megtévesztő, a 

szövegek valójában összetartoznak, leginkább egyetlen hosszúversként, együtt olvasandók.
14

  

Órán, kötet nélkül ugyan nem lehet erre vonatkozó megfigyeléseket tenni, de a szöveg 

elhelyezkedése és határai vizsgálódásra érdemesek. A Négy évtized két okból tartozik a 

címkés versekhez: egyrészt formai szempontból (közös versformájuk a nyolcsoros, jambikus, 

abababcc rímképletű stanza), másrészt a cím és a szöveg kapcsolata miatt. A Négy évtized 

szókapcsolat – átnyúlva a látszólag hozzátartozó szöveg fölött – a rákövetkező 

verssorozatot, a címkés verseket tartja össze, értelmezi. Az értelmező kapcsolat kölcsönös: 

a címkés versek megértését erősen segíti, ha tudjuk, hogy négy évtizedet ölelnek át, a címnek 

pedig csakis a címkés versek adnak értelmet. A gesztus bevezetővé, előhanggá, talán 

bemutatkozássá teszi a Fortepan-ciklus utolsó címes versét. 

A cím (és címke) nélküli záróvers pozíciója hasonlóképpen érdekes: a verset csupán egy ***-

jel választja el az előző szövegtől, és nincs feltüntetve a tartalomjegyzékben –, ez azt 

sugallhatja, hogy a „szitakötő, istenek, remény” címkéjű vers részeként kell olvasni. Csakhogy 

nem tartja a sorozat eddig szigorúan végigvitt versformáját, és idődimenziót is vált –, így 

határozottan leválik az eddigiekről. Epilógusnak, búcsúnak tűnik, de hogy egyetlen vershez, a 

címkés versek sorához, a Négy évtized című hosszúvershez vagy a Fortepan-ciklushoz tartozó 

epilógus-e, erre nincs határozott válasz. 

A szövegnek tehát az eleje és a vége is kerüli azt, hogy egyértelmű és határozott állítást 

tegyen kezdetről és végről: egy egységet képviselő szövegként valójában rejtőzködik a 

versesköteten belül. Ha a rejtőzködés mögötti műfajiságot vizsgáljuk, akkor valahol a verses 

regények és a klasszikus tanköltemények környékén érdemes keresgélni. 

Rakovszky Zsuzsa régóta vonzódik a verses regény műfajához: a Négy évtized és a címkés 

versek egységes versformájában, stanzákban (más néven oktáva vagy ottava rima) írta több 

                                                           
14

 Ld. a címkés versek először Négy évtized cím alatt jelentek meg a 2000 című folyóiratban a jelenlegi Négy 

évtized című bevezető vers nélkül. 2000. 2014, 11. lapszám http://ketezer.hu/2015/05/rakovszky-zsuzsa-negy-

evtized/  

http://ketezer.hu/2015/05/rakovszky-zsuzsa-negy-evtized/
http://ketezer.hu/2015/05/rakovszky-zsuzsa-negy-evtized/
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korábbi, jelentős versét is (Részlet egy lehetséges verses regényből; Megnyitó; Téli 

napforduló). A mostani műben az itt-ott felbukkanó, finom, enyhén ironikus és személyes 

jellegű kiszólások hangvétele arra emlékeztet, ahogy Arany János szokott, például az 

ugyanilyen versformájú Bolond Istókban lépten-nyomon párbeszédbe lépni az olvasóval. (Egy 

jellemző példa Rakovszkytól: „Szilveszteri műsorok / poénjain nevetgéltünk – s miért ne? / A 

kisebb rossz a nagynál nemde jobb? / Örök tiltakozásban csak elzsibbad a lélek, / s hogy ne 

ítéltessem, én sem ítélek.”) A valóság katalógusszerű rögzítésének igénye, az elmélkedő, 

morális kérdések (ld. „akkor nemesb-e a lélek…?”) és az emberi időérzékelés definiálására 

tett kísérlet a klasszikus tanköltemények ízét hozza a szövegben.  

A feladatok elvégzéséhez:  

1.  „minden múlt a múltam” – Internet: A projekt feladataihoz szükség van internetre és 

digitális eszközökre, például régi fényképek befotózásához. Természetesen lehetséges olyan 

osztály, ahol ilyesmikkel nem mindenki, esetleg csak kevesen rendelkeznek. Ebben az esetben 

fontos, hogy legyen lehetőségük iskolai eszközöket használni – az ilyen diákoknak még a 

többieknél is nagyobb szükségük van digitális és internetes feladatokra. 

2.  „Földszintes utcák, közkút, sétatér...” – Az első feladathoz egyelőre válasszanak a 

diákok idegen (fortepanos) képeket (és ne saját családi fotót), hogy máris összekapcsolódjon 

az idegenség a személyességgel. A családi fotókból majd később lehet válogatni. 

3.  „…a Pártot élteti. Hogy melyiket? Elárultad magad…” – Ez a dupla óra ideális a 

történelem szakos kolléga bevonására, mert a feladat elsősorban a történelmi tájékozódással 

kapcsolatos. Az ajánlott fogalmak, „címkék” nagy része a feldolgozandó Rakovszky-

szövegben is megjelenik, így megismerésük előre bevezet a szókincsbe. 

4.  „most ér hozzám” – Az otthoni feladat lényege egy kis kutakodás a régi családi 

fényképek között, személyes elgondolkozás azon, hogy milyen lehetett abban a világban élni, 

amelyikkel az órán foglalkoztak a diákok. Ez valószínűleg egy-egy speciális helyzetű, például 

örökbefogadott gyereknél is megoldható, de biztonság kedvéért van elkerülő lehetőség (az 

ilyen esetek tapintatos kezelése fontos). 
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5.  „én és nem én vagyok itt és nem itt”   

● A történelmi szakaszhatárok nem jelölhetők ki egyértelműen a versben, de vannak 

viszonyítási pontok. A születési év életrajzilag 1950, a „rádió, történelem, teherautó” címkéjű 

vers ’56-ról szól, az emlegetett sztárok (Bardot, Elvis, Delon) a hatvanas évektől lehettek 

jelen, a Skála Áruház ’76-ban nyitott, az utolsó két versszak utal a rendszerváltozásra. 

● „orkánkabát, hazugság, műkorcsolya” és a romantika: Az Arany János-i hangütést idéző, 

kiszóló kérdés („A kisebb rossz a nagynál nemde jobb?”) után a 3. versszak „Ha nő napi 

munkájából…” és „ha zsarnok s nép egyformán…” kezdetű sorainak kettős feltételes 

mellékmondatai nyelvileg a 19. század nagy utópiáit idézik fel (ld. Vörösmarty: A 

Guttenberg-albumba, Petőfi: A XIX. század költői). A 4. versszak Arany János fordításában 

idézi Hamlet híres monológját. A számvetés az ’56-os sikertelen forradalom utáni 

megalkuvások, a Kádár-rendszerben eltöltött évtizedek lelki hátteréről szól. A 19. századi 

nyelv (ld. „remény- és vészhozó sugára”, „ködképek”) és motívumok felidézése a történelmi 

eszmék megfogalmazásának nagy korszakát nem csak rávetíti a huszadik századi 

történelemre, hanem szembesíti is azzal.  

A mű végén, az utolsó előtti versszakban újra felbukkan egy hasonló eljárás: „De egyszer 

csak! mit rég feladni véltünk, / éledni látunk tetszhalott reményt! / Megvalósul, amit már nem 

reméltünk, / a szabadság a barikádra lép. / Ki hitte volna, hát ezt is megértük, / zászlók, 

tömeg, mintha egy régi kép / hősi olajnyomat életre kelne!” – A hősi olajnyomat említése-

láttatása erőteljes ellenpont egy olyan kötetben, ciklusban, amely a címe és visszatérő 

utalásrendszere révén is a fekete-fehér fotók látványát érzékelteti inspirációként.  

A zárókép ezután a befejezetlen befejezés gyönyörű iróniája: „Hányódunk deszkaszálon 

viharzó ég alatt.” – noha a metafora önmagában is sok mindent elmond a talajvesztettségről, 

felidézhetjük hozzá a’hajó–állam–társadalom’ toposszá vált klasszikus allegóriáját, az 

olajnyomatok emlegetése okán pedig Théodore Géricault híres A Medúza tutaja című képét 

is, a hozzá tartozó politikai botránnyal együtt  –, nem (csak) személyes ügyről van szó tehát… 

 

● Kiegészítő feladat: Érdeklődő diákokkal – a 19. századhoz, forradalmi és 

szabadságeszményekhez, kiábránduláshoz és megalkuváshoz, személyességhez és 

közügyekhez kapcsolódóan – termékeny lehet a következő részletek összehasonlítása: 
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Rakovszky Zsuzsa: ’címkés versek’ (részletek) Arany László: A délibábok hőse (részlet) 

A jelen kártyavárként összeroskad, 

lángban és vérben úszó láthatár, 

az égen roppant állócsillagoknak 

remény- és vészhozó sugára áll, 

mikor a nagy ködképek fölragyognak, 

vágy és veszély, szabadság és halál, 

s mint álmunkban, a híg leget tapossuk, 

magunk fölé emel, s megint leejt a sorsunk. 

 

/…/ 

 

Néztük, ahogy sóvár slágerzenére 

a férfi és nő orsóként forog, 

s krikszkrakszokat vés korcsolyájuk éle 

a jégbe. Szilveszteri műsorok 

poénjain nevetgéltünk – s miért ne? 

A kisebb rossz a nagynál nemde jobb? 

Örök tiltakozásban csak elzsibbad a lélek, 

s hogy ne ítéltessem, én sem ítélek. 

 

Ha nő napi munkából hazatérve 

már nem teknő fölé hajolva mos, 

s futja kolbászra is, nemcsak kenyérre, 

ha zsarnok s nép egyformán óvatos, 

vért csak elvétve ont – nem többet ér-e 

a szürke békesség, mint a mégoly jogos 

harag, mely dacból étlen földhöz csapja a tányért, 

s fölgyújtja Némethont két elkobzott lováért? 

 

(Mellesleg nem tudom, akkor nemesb-e, 

a lélek, hogyha mint legfőbb javát, 

őrzi múltját, hogy ugyanazt szeresse 

és gyűlölje akárhány éven át? 

Vagy ha kész rá, hogy múltját tűzre vesse, 

ha mindenkit megért, mindent belát, 

kevésre tör, testét-lelkét kíméli, 

s egyetlen célja százhúsz évig élni?) 

 

/…/  

 

De egyszer csak! mit rég feladni véltünk, 

éledni látunk tetszhalott reményt! 

Megvalósul, amit már nem reméltünk, 

a szabadság a barikádra lép. 

Ki hitte volna, hát ezt is megértük, 

zászlók, tömeg, mintha egy régi kép, 

hősi olajnyomat életre kelne! 

Reméljük, most az egyszer nem cseberből vederbe… 

Csak annyi biztos, hogy minden borul, 

már nem a bútorokban, a falakban 

terjed tovább föltarthatatlanul 

a rengés, átalakítás alatt van 

minden, sós tengerár sodor vadul, 

a régi térkép már használhatatlan, 

irányt jelezni csak a sarkcsillag marad. 

Hányódunk deszkaszálon viharzó ég alatt. 

 

Mult évek emlékén el-elborongok, 

Az ifjúság szép kertjét átfutám: 

Nem vágyom én - midőn még semmi gondot 

Nem ismerünk - a gyermekkor után, 

Midőn fülembe játék zajja zsongott, 

S mi a remény, cél, küzdés, nem tudám: 

- A gyermekemlék tán mosolyra kelt; 

De megnyugszunk benne: szép volt s letelt. 

 

Más korszak az, mit lelkem néha fájlal, 

Fölszítva hamvadó emlékeket: 

Ama hivő kor, melyben (pelyhes állal) 

Vártam dörögni a sötét eget; 

Hivém, lelkemben egy szép ideállal, 

Hogy majd elűzünk minden felleget, 

És akkor börtön és trón szétomolván, 

Az "egy akol s pásztor" támad ki romján. 

 

Pezsgett a vér, ép volt a szív bizalma, 

Hivém, eszményszabadság, jöttödet; 

Már-már ledőlt a zsarnokok hatalma, 

Mit egy aranykor, szép s dicső, követ. 

Örök leend eszményünk szent uralma, 

Egy küzdelem még, több vész nem jöhet, 

S egy rázkodással új világra kelve, 

Testvériség, jog lesz a népek elve. 

 

Ifjúi ábránd! Lassan szétomol; 

Másra tanít a néptörténelem. 

Az eszményt, azt nem érjük el sehol, 

Folyvást tusázik a jó s rossz elem: 

Az ember-öltő kel, nő, zajg, bomol, 

Küzd, hömpölyög, él s éltet szüntelen; 

De büszke öntudattal célt nem érhet, 

Leszáll, ha csúcsra jut, rohad, ha érett. 

 

A népek élte egy nagy szerves élet, 

S mint a gyümölcs, midőn rakásra gyűl, 

Egymást rohasztva újabb létre éled, 

Szeszt fejtve ki, mikor már összefüll: 

A nép is így, midőn forrásra gerjed, 

Java, salakja, mind eggyé vegyül; 

A tiszta szesz felszínre tör, kiválik, 

S a rothadó elem seprőbe mállik. 

 

Ó, mennyi eszme az, mi így kitisztul; 

De, hajh, az erjedés kínos, nehéz. 

Mert hátha amint fektéből kimozdul 

A sok kavart elem, mind összevész? 

Vagy hátha éppen a jobb rész kipusztul, 

Ha túlerőt nyer rothadás, penész? 

Vagy hátha minden egy kaoszba veszvén, 

Elvész a nemzet és elvész az eszmény? 

 

Ah, ezt irigylem elmult éveimtől, 

Hogy ily "de hátha"-kat nem ismerék. 

Az ifju hit csak szépet, jót jövendöl; 

Egy kósza hírből száz reményt nyerék: 

"Ó - így imádkozám - e lomha csendtől, 

Csak ettől ments meg, ó kegyelmes ég, 

Csak rázd föl népemet, hagyj lelkesednünk, - 

Pokol sem ülhet diadalt felettünk!" 
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● Az idő és a változás: A „vitrin, meggybefőtt, korszakhatás” címkéjű részlet állítása szerint 

a hatalmon levő történelmi erők korszakváltást jelentettek be, ám az emberek valóságában a 

folytonosság érvényesül: „Őrzi a legigázott törzs titokban / szokásait és istenségeit.” 

Szándékok, akaratok és eltervezettségek mentén sem hatalom, sem forradalmi felkelés 

(„álmok árvize”) nem teremt új korszakot. Új korszakok, sőt „új jelszavak” mégis 

megszületnek valamiképpen: nézőpontváltásokkal érzékelhető a különös folyamat, ahogy 

mindig tovább él és mégis törlődik a múlt a jelenben. Rakovszky visszatérő témája ez: ahogy 

például a tér hordozza az időbeliséget – állandó és észrevétlen átalakulásban. (A sok 

kiválasztható részlet közül egy bájosan didaktikus, klasszikus-tankölteményes részlet, „A múlt 

idegen ország. […] Saját korunk, mint belakott szoba,…” összevetés emelhető ki.) Az 

általános törvény ezúttal a történelmi változás természetére íródik rá. 

A terek, épületek átváltozását emlékezetesen panaszolják fel a Fortepan kötet „Boldog 

békeidők” című versének fénykép-kísértetei is: „a ház, ahol életünk leéltük […] ha áll is még, 

a falak vizesek, / tetőgerince megroskad a hótól, / csatornabűz száll föl a lefolyókból, / vagy 

hűlt helyén bomba ütötte seb, // amely fölött a földből mértani / formák nőttek ki, négyzetes 

hasábok…”; „A villa, ahová kiköltöztünk nyaranta […] most egereknek, baglyoknak ad 

otthont, / vagy csoporttréningek helyszíne, wellnessközpont, / panzió lett belőle…” 

A téma megjelenése Arany Jánosnál, a már emlegetett Bolond Istókban: 
 

Füstös vityilló gunnyaszt egyedül 

Puszta-középen, mint egy vén banya, 

Ki gombolyagba töpörödten ül 

S élére áll födetlen kóc haja; 

Két asszu kar az oszlop kétfelül, 

Melyekre lebókol a csősz tanya: 

De mellyik tartja egymást: oszlopok 

A kunyhót? vagy viszont? kétes dolog. 

Midőn azt mondom: "tartja" annyi mint- 

Ha mondanám: "tartotta, egykor, régen": 

Mert már biz annak híre-hamva sincs: 

Nem úgy csinálták, hogy örökös légyen. 

Palotát épit a dús, kéjekint, 

Századok élte van szilárd kövében: 

De ő csak egy szú, féreg, vagy penész, 

Mely egydarabig őröl, váj, tenyész, 

Avval kimúlik. Oh mért örökíted 

A halandóság emlékezetét 

Halandó ember? és mért nehezíted 

Az elválást attól, mi nem tiéd? 

Elhunyt apáid által létesített 

Minden műemlék nemde nem sötét 

Koporsó, mely körül az egykor éltek 

S kimultak árnya leng; mint gyász kisértet? 

Nem volna-é jobb, mint szokás halottal 

Elásni a köntöst, melyet viselt, - 

Megsemmisítni hajlékát legottan 

S utána föl nem hagyni semmi jelt, 

Hogy az uj nemzedék frissen, nyugodtan 

Virulna helyén, mint tavaszra kelt 

Természet, amelynek föl nem találnád, 

Új életében, mult évi halálát?

 

Az elhunyt ősök által emelt épületek mint sötét koporsók, körülöttük az egykor éltek 

kísérteteivel… – egy Rakovszky-vers képe is lehetne. 
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Az emberi időérzékelés különösségét Rakovszky a kötet egyik legszebb részletében így 

fogalmazza meg: 

Míg a szitakötő félgömb-szemében 

a vízesés tömör, álló üveg, 

felhő-páholyukból az églakók a mélyben 

látják hullámzani az Appennineket, 

az Alpokat, mint pocsolyát a szélben, 

míg emberi időnk léptéke meg 

ott van valahol a kettő között. 

A képek időmérő eszközök, 

megmutatják, egy évtized alatt 

mennyit zsugorodott a szoknya hossza. 

/…/ 

A részlet két szélső pontot jelöl ki: a szitakötő mikronézőpontját, amely a vízesés 

(számunkra) szélsebes mozgását állóképeknek látja,
15

 szemben az „églakók” 

makronézőpontjával, amely a (szerintünk) végtelenül lassú földtörténeti átalakulásokat 

olyan érzékelhető, sőt gyors mozgásként észleli, mint amilyen nekünk, embereknek a 

pocsolyafodrozódás a szélben. (A képalkotás következetességét jellemzi, hogy mindkét kép 

természetes vízjelenségekből indul ki, harmóniában a címkés versek keretmotívumával, a 

folyóval, ami az emberi időlépték kifejezőjeként ismétlődik: „lakcímet kaptam, testet és nevet, 

/ időt, hogy ússzam benne, mint folyóban”, olvassuk az első címkés versben, majd újra az 

epilógusban: „Ha a folyóhoz érek, / ha a sötét folyó fölé hajoltam,…”)  

A két szélső nézőpont között határozható meg tehát az emberé, aki a szemét segítő „időmérő 

eszközök”, a (rögzített) képek segítségével képessé válik az egyéni emlékezést meghaladó 

idő-látásra. E képesség ugyan első pillantásra banális észleletekhez vezet (ld. a szoknya 

hossza), ám az otthonosság és az idegenség ösztönszintű érzete és reflektálása révén 

mégis minden embert elementáris időélményben részesít.  

(Ínyenc finomság, hogy az „églakók” és az Appenninek görög-latinos eposzi világának 

elsuhanó ideidézése bizonyára nem teljesen véletlen egy olyan műben, amely mellé az Arany 

János-i verses regényt, a laicizált eposz 19. századi édestestvérét állíthatjuk formai és 

szemléleti hivatkozási pontként.) 

 
  

                                                           
15

 „A szitakötő másodpercenként 300 képet tud önálló képként érzékelni, így az emberi moziban, ahol 24 

kocka/másodperc sebességgel vetítik a filmeket, csak unalmas diavetítést látna.” 

http://www.origo.hu/tudomany/20100309-a-kornyezet-az-allatok-szemevel.html 

http://www.origo.hu/tudomany/20100309-a-kornyezet-az-allatok-szemevel.html
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● A személyes élettörténet szakaszai a történelmi szakaszhatárokhoz hasonlóan nem 

jelölhetők ki egyértelműen. Nagyon kevés a biztos pont: születés, óvoda, egy felbomló 

párkapcsolat. A művész valódi élettényeinek bevonása kérdésekkel szembesít: Tudnia kell-e a 

befogadónak ezeket a tényeket vagy nélkülük is lehetséges érvényes olvasat?  

Az életrajzi tények, mint például a születési dátum vagy a soproni helyszínek révén a szöveg 

ugyanannyira rejtőzködő módon utal a művön kívüli valóságra, mint a történelmi háttér végül 

is megnevezetlenül maradó eseményei által. Az olvasó megörül az értelmezési 

kapaszkodóknak, de mégsem hagyhatja figyelmen kívül azt a tényt, hogy az évszámokkal és 

életrajzi adatokkal rögzíthető, úgynevezett objektív történeti valóság éppen csak átdereng a 

szöveg főtémáján, a partikulárisnál egyetemesebb tapasztalat rögzítésén. 

● A személyesség eszközei közé tartozik az egyes szám első személyű megszólalás, az 

élettények beépítése (ld. feljebb) és a beszélő megformálása (ld. lejjebb).  

A szövegben háromszor találkozunk egyes szám második személyű megszólítással. Ezek 

mindegyike máshoz fordul: az első az olvasóhoz szól („Hogy melyiket? Elárultad magad: / 

harminc körül lehetsz, vagy még fiatalabb…”); a második alanya rejtélyes, talán valamelyik 

szülő sejthető mögötte („a csillagok fönn vannak még, mikor / indulnod kell, hatkor kezdesz a 

gyárban, / mire megjössz, a nap már haldokol”); a harmadik az egykori társat szólítja meg 

egy hosszabb, két versszakos betétben („Emlékszel még, ha emlékeznek ott, / ahol te vagy…”). 

Az egyes szám második személyű, megszólító forma általában a személyességet erősítő 

alakzat, ezúttal azonban a használatában mutatkozó széttartás valójában instabillá teszi a 

beszédhelyzetet, s így egyúttal a személyesség kereteit is.  

● A beszélő: „én és nem én” (ahogy a bevezető vers előrevetíti) – a valós (életrajzi?) én 

csupán egy támaszték, kiindulópont, ahonnan mintegy megszólalhat (és amelynek konkrét-

személyes emlékanyagához olykor akár vissza is térhet) a mesélő hang. Ez a hang azonban 

nem igazodik sem az élettörténet-mesélés, sem a kortörténet-mesélés konvencióihoz. 

Nem rajzolódnak ki társas kapcsolatok (a két E/2-es megszólítás nagyon halvány, pusztán 

ráutaló példáját kivéve), nem értesülünk cselekvésekről, szándékokról, szociális közegről, 

iskoláról, munkahelyről, politikai viszonyokról, közéleti eseményekről…  

A beszélő hang nem egy egyénített, individuális késztetésekkel, vágyakkal, törekvésekkel 

rendelkező figurát képvisel, és nem is egy történet hőse. Ez a hang az érzékelés 

médiumaként szólal meg, beszédének tárgya a „valóság-érzet”. Ha van története a címkés 

verseknek, akkor az egy érzékelés- vagy érzettörténetnek nevezhető leginkább: az 

érzékszerveit intenzíven használó szubjektum felfogja, és szavakká, nyelvivé transzformálja 

az érzékelt világot: fények, látványok, hangok, illatok, mozgások, ízek, tapintásélmények 

érzéki, megelevenítő és áradó leírását, katalógusát kapjuk szinte minden versszakban. Az 

áradás oka nem a szubjektív „túlérzékenység”, vagyis nem az érzékelési képesség olyan fokú 
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kifinomultsága, amely egy-egy jelenség intenzív, részletező leírására törne. Részletezésre 

egyáltalán nincs is idő: az érzetek áradásának oka a világ valósága, ami ontja a nézni-, 

látni-, észrevenni- és rögzítenivalót.  

A Négy évtized beszélője a saját emlékezetet megelőző, száz éves képeket lát és láttat. A 

„bombatölcsér, gyerekkocsi felvonulás” három versszaka három – szintén az emlékezet előtti, 

de már életidőn belüli – fotók között egy-egy deiktikus rámutatással („Igen, ez volt az év, 

mikor…” és „Itt viszont már tavasz van,…”) lapozgató mesélő hangján szól. A továbbiakban 

már nincs szükség külső „fényképekre”: a közvetlen látásélmények és az emlékezet közösen 

hozzák létre a saját érzékelés – az életkor előre haladtával egyre több reflexiót mozgósító – 

képeit.  

Néhány megjegyzés egy lehetséges motívumelemzéshez: 

A Fortepan-kötet motivikus felépítésének a középpontjában egy sor olyan jelenség áll, 

aminek létezése túl van az emberi léptéken, túl van az ember által befolyásolható dolgok 

körén. A fény és a sötétség, az égitestek, a földrajzi formák és képződmények (erdő, hegyek, 

tó, folyó), a természeti, sőt földtörténeti jelenségek és az évszakok súlyos és stabil jelenléte 

mellett megmosolyogtató, megható az ezerféle tárgy, a sublód és a vetkőzős golyóstoll 

múlandósága, emberhez kötöttsége. 

A címkés versek eleje és vége a sötét, csillagos égboltot láttatja („Két csillag állt a 

kórházkert felett”, „irányt jelezni a sarkcsillag marad”), sötétből sötétbe tart. A kettő között 

a napsütés, a fény és a nyár uralja a versvilágot („nyár napja ég”, „hétágra tűz a nap”, 

„napsütés íze a szánkban”, „hatalmas lávalámpa, ég a nap”, „lepörköl és fonnyaszt a Nap”). 

Az évszakok váltakozását ismétlődően az őszbe forduló nyár képviseli, ennél jóval kevesebb 

példa akad a télbe forduló év emlegetésére, tavaszról pedig csupán egyetlen szó esik, rögtön 

az én megszületésének kimondása után („lakcímet kaptam, testet és nevet, / időt, hogy ússzam 

benne, mint folyóban / […] / s én én legyek. Itt viszont már tavasz van,…”). A napfény tavaszi 

térhódítása nem tárgya a műnek – az életút-metaforaként (is) működtetett évszak-képek közül 

a tavasz a korai, emlékezés-előtti időszakhoz kötődik. Az emlékezésre is képes tudatot a Nap 

uralma alatt álló nyár és a fényözön tölti fel képekkel, ám „[n]ap süt, eső hull, évre év pereg”, 

ezért az idő feltartóztathatatlanul fordul át újra meg újra az ősz túlérettségébe. A csak elvétve 

emlegetett tél sötétséggel, a képekben élő emlékek megfogyatkozásával fenyeget.  

A címkés versek legnagyobb hatalmú főszereplője a Nap.  Az örökké figyelő, néző, látó 

ember által megpillantott minden – később emlékké és időélménnyé váló – kép pedig a 

napfény ajándéka.  


