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Rakovszky Zsuzsa: Visszaút az időben. Versek 1981-2005 

 

 

1/a) melléklet – feladat a Sherman-képekhez (tanári anyag) 

 

    A ráhangoló feladatban, amely elsősorban a Hangok ciklus szerepversei előtt használható, a 

diákok megismerkednek a kortárs amerikai művész, Cindy Sherman Untitled Films Skills 

című fotósorozatának néhány darabjával. (1.b melléklet) A képek megfigyelése és a címadás 

mellett az a feladatuk, hogy írják be a szereplő melletti felhőbe, mire is gondolhat a látott női 

alak. A címadás során valószínűleg a képen szereplő alakot jellemző megnevezések fognak 

előkerülni (például Unatkozó úrinő, Kíváncsi szomszédasszony, stb.), a gondolatok 

megfogalmazásához használt mondatok pedig tükrözni fogják a figurától elvárt, rá jellemző 

nyelvhasználatot is, ami átvezet a Rakovszky-versek nyelvi építkezéséhez. 

    A feladatmegbeszélés után a tanár két új információ oszt meg a diákokkal:  

 

1. A képeknek nincs saját címük, csak számuk. Az 1977 és 1980 között készült 69 darabos  

(majd később bővített) sorozat címe magyarra fordítva „cím nélküli standfotók” lehetne. A 

standfotókat filmforgatás közben készítik jelmezes színészekkel a felépített díszletek 

között abból a célból, hogy később a filmet reklámozzák velük a mozi kirakatában. 

2. Az összes fotón ugyanaz a személy, Cindy Sherman, a képek alkotója látható. 

 

    Ezután a tanár további kérdéseket tesz fel – az osztály felkészültségétől, érdeklődésétől, 

kreativitásától függően először önálló gondolkodásra, megválaszolásra vagy azonnali frontális 

megbeszélésre. Például: 

Milyen stílusjegyekben érhető tetten, hogy a képek úgynevezett „standfotóknak” készültek?  

Van-e művészi jelentősége, jelentése annak, hogy film mégsem tartozik ezekhez a 

„filmképekhez”? 

Végül is ki vagy kik szerepel(nek) a képeken? A nem létező filmek figurái? Maga az alkotó? – 

Mit tudunk meg a róla/róluk? Mennyire válik/válnak jellemezhetővé? 

Milyen kapcsolat fogalmazható meg a képek, a kapott információk és a képek alatti Petri 

György-idézet között? 

    A megbeszélés célja, hogy kiderüljön: a képek műfajukból adódóan egy-egy történet 

részleteként hatnak, ám valós, leforgatott film nem áll mögöttük. Így a képek mintegy 

„történetüket vesztve” állnak a szemlélőjük előtt, és felerősödik a valóságtól eltávolodó, 

mesterkélt, steril, megkomponált stílusuk, illetve megválaszolhatatlanná válik a kérdés: kit is 

ábrázolnak? Az, hogy a művész alkotója és egyúttal „alapanyaga” is az ábrázolt figurának, az 

én-ábrázolás és a szerepfelvétel bonyolult viszonyát teszi vizsgálat tárgyává, ami nyitva 

hagyja a kérdést: ki látszik a képen?  
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       A Petri-idézetre Rakovszky Zsuzsa hivatkozik az Énvers–szerepvers című 

székfoglalójában. Az úgynevezett lírai én megteremtéséről és az ezzel kapcsolatos költői 

problémákról szóló szöveg kérdése, hogy „ki beszél a versben?” 

 

„[…]ez a légies személy, aki a versben beszél. Ő lenne az a bizonyos „lírai én”, amelyről leginkább azt lehet 

tudni, hogy nem azonos a költő empirikus énjével. Ezt ugyan ma már a középiskolás diákok is tudják, engem 

mégis meglepett, amikor először alaposabban belegondoltam. Jó, nem azonos a költő empirikus énjével – de 

mivel azonos akkor?” (Rakovszky Zsuzsa: Énvers–szerepvers) 

 

a képek forrása: http://www.masters-of-photography.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.masters-of-photography.com/


Nézzétek meg a képeket, és adjatok mindegyiknek címet! Vajon mi foglalkoztatja a figurát? 

Írjátok be feltételezett gondolatát a felhőbe! 
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„Khöltő?! Szorgos színész. Csak a hülye hiszi, 
hogy lelkiél. Vesződik a szereppel”  
        Petri György: A dandy 
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„Khöltő?! Szorgos színész. Csak a hülye hiszi, 
hogy lelkiél. Vesződik a szereppel”  
        Petri György: A dandy 
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2) melléklet – Mit mondhatnak még a Hangok 

 

„…amikor sikerül megtalálni egy szerepvers beszélőjét, és behatárolni életkorát, társadalmi helyzetét és más 

efféléket, akkor ezzel jóformán automatikusan már egy hanghordozás és szókincs is adva van, amelyre, 

mondhatni, már csak rá kell támaszkodni…” (Rakovszky Zsuzsa: Énvers – szerepvers) 

 

„Mit mond még?” – A következő verscímek és kezdősorok Rakovszky Zsuzsa Hangok című 

versciklusából valók. Képzeljétek el minél pontosabban az egyik vers címben megnevezett 

beszélőjét, és írjatok olyan mondatokat, amelyek illenek hozzá, hitelesen hangzanak a 

szájából. Az első címnél olvasható két ötlet csak példa, a sor ott is folytatható! 

 

Öregasszony 

Azt hiszik, meghalok hamar. Csak higgyék. 

… 

- például:  

Egész életemben csak értük dolgoztam. És mi a hála? 

Bezzeg az én időmben! 

stb. 

 

Bukott diktátor 

Hát mit akarnak tőlem? Mi bajuk van 

velem most egyszerre? … 

 

A szép utasnő 

…Azt nézi, miért vagyok  

gyászban? Igen, szegény néném… Most ő hagyott 

itt minket (hányadik eset már a családban!). 

… 

 

Az elhagyott lány 

A postaszekrényt 

nem néztem meg ma sem: … 

 

Kövér asszony melegben 

Mit meg nem próbálnak az emberek! 

Ma is mi volt? Bejön egy nő a boltba, 

… 

 

Narkomán 

Na és helyette? Mondd, mi van helyette? 

Ami másnak? … 

 

A csúf fodrászlány 

Most már biztos nem véletlen: együtt 

 indultak haza, láttam 

a Közért üvegén át: … 

 

A szomorú feleség 

Míg vágom a répát,… 



 

Készítette: Hudáky Rita, Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium, Budakeszi 

16 

 

3) melléklet – A Hangok nyelvi kettőssége 

 

„Nyelvi kettősség” – Az előző feladatban megismert címekhez tartozó versekből származnak 

a betűjelekkel jelölt idézetek – egy-egy betűjelen belül mindig azonos versből. A 16 

idézetcsoportból 8 inkább hétköznapi beszédmódot, 8 pedig inkább emelkedett, metaforikus 

beszédmódot képvisel. Döntsétek el, vajon az idézetek melyik versből származnak, és 

töltsétek ki a táblázatot!  
 

verscímek hétköznapi, kollokviális stílus emelkedett, metaforikus stílus 

Öregasszony   

Bukott diktátor   

A szép utasnő   

Az elhagyott lány   

Kövér asszony melegben   

Narkomán   

A csúf fodrászlány   

A szomorú feleség   

 

 

a)  

Ha tudnák, az eszem mennyire vág még! 

 

Látom, mindnek rajtam a szeme,, 

mikor azt hiszik, alszom. 

 

Ahogy megy az idő, csak nehezebb lesz. 

 

               A lányom… ő is ötven fölött van. 

Na, sose volt egy szépség, fiatalon se – most meg… 

 

              Mért, én talán boldog voltam? […] 

              Aztán folyton a munka meg a gondok, 

soha egy kis öröm – és én most kit okoljak? 

 

A fiatalok szépek. Még hozzánk is betéved 

néha egy-egy, kíséri azt a nagyhangú anyját. 

Itt meg csak ülnek és unatkoznak szegények, 

 

b)  

ott kinn a sírnál majdnem összeestem 

 

És előtte, alig fél éve meg 

a sógorom… Közúti baleset volt…  

 

Pedig, ha tudná, hányfélét szedek 

csak nyugtatót! A kis doktornőnk az egyetlen, 

akinek van fogalma róla, mit szenvedek. 

 

c)  

Mint az üveg a csontom. Mintha valami tálcát 

emelgetnék, olyan óvatosan szedem föl 

ágyból, székből. 

 

                    Tátott szájamban árnyék, 

horgas orromban árnyék –  

 

azzal édesgetem őket hozzám, amim van: 

a múlttal. Mint a gyémánt a béka fejében, 

énbennem az idő van. Sokszor úgy képzelem, 

hogy mint a jegygyűrűm vagy a gyöngyház Mária-

érmem […], 

mint maradék parázs éjszaka a sötétben, 

az is úgy hunyorog és csillog majd odalenn. 

 

 

d)  

Üvegre égetve, pasztellben és olajban 

sötét, vesékbe látó szemem, obszcén piros szám 

nézte őket a falról 

 

                                    mint napóra 

virágzottam a téren 

 

                           Egyszer, hajnal felé meg 

(valami lakziból vittek haza) az égen 

feltűnt egy üstökös. Biztos, hogy üstökös volt. 

Én láttam egyedül. Minden: az ég, a föld, 

minden a kedvemért volt. 

 

             hogy a világ úgy tükrözzön vissza engem, 

mint a lelkem teszi: a halandó isteneknek 

kijáró ünnepi pompában.  
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e)  

Még tegnap is – mi ember volt az utcán, 

egymás sarkát taposták, ahol csak megjelentem. 

 

És most egyszerre – mi? A nyaralómban 

a kék-arany szalon, a baldachinos ágyam, 

velencei tükröm – ez fájt nekik? 

Az a két ócska Rolls-Royce? Mit tudnak ezek rólam? 

 

hatan szorongtunk egy szobában, 

én hordtam el az összes testvérem gönceit… 

 

Hát mit akartam én? Csak amit mások. 

 

f)  

Elég, ha másnap 

derül ki, hogy amit én kézírásnak 

reméltem, egy körbélyegző szegélye, 

s az ott egy könyvtári felszólítás csak… 

 

g)  

                A metszett cseh pohár- 

készlet a Vasedény kirakatában, 

ahogy nagy tűkkel dobálja a nap, 

mint hajnali fejfájás, hasogat. 

Az aszfalt szürke kelttészta. A lábam 

folyékony kőbe süllyed, menten elnyel, 

 

                                              Amit ott lát 

a ládában – lángfoltos-sárga, nedvdús, 

olyan hibátlan, mintha festve volna – 

Ma még csak egy szeplő van rajta – holnap? 

A fél gyümölcs rozsdás, halott üveghús. 

 

h)  

És mit vesztek vele? A szép öregség? 

Mikor a vízbe aprókat kavarva, 

mint egy üvegvázát, magasra tartva 

turbános teknőc-fejem, hogy a festék 

le ne ázzon 

 

                                    csillogó cső 

etetget, a vénám körül merő kék- 

zöld folt a bőr, mintha láng nélkül égnék, 

zsugorodom  

 

         kehes konyhai csap 

fénylett, mint egy madárfejű kisisten 

 

                               – egy öröklét 

múlt el, amíg néztem, és úgy éreztem, 

hogy a világ megoldása bekattan: 

hogy Isten: öröm. Cseppben és csapban 

ő csillog, és semmit nem tudsz, ha ezt nem. 

 

i)  

És ott azok a roppant fém-kandeláberek! 

Ahogy a szélben oldalt kidől rajtuk a láng, a 

napfényben elmosódva, vízszintesen lebeg, 

hogy azt hinné az ember, a lélek integet, 

ahogy kelletlenül lassan a túlvilágba 

halványul át. 

 

         Ha álmodom, még rémesebb: 

huzat sodor, apró pihét, nagy termeken át, 

és kétfelől fehér formák derengenek, 

szobrok – nézéstelen, fehér szemek –, 

s úgy érzem, nem vagyok, mert senki nem lát. 

 

j)  

                              a szögletes rés 

sekély sötétségében hátha, hátha – 

nemcsak az áltató bádog derengés… 

 

Órák, üresre 

lappadt idő, hogy volna újra teste, 

tapintható 

 

A szerelem nem 

itt járt, villogva és roncsolva bennem, 

lenyelt zsilett, hanem ott kinn világlott, 

a világot gyújtotta föl, nem engem. 
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k)  

                                                        „Mégis, 

ezt hogy gondolja”, kérdem tőle, „drága? 

Azt képzeli, hogy a szabály magára 

nem érvényes talán? Hiába néz így.” 

 

                   Ma is, egy nő mivel jön? 

Zöld barackot kapott. „Addig örüljön” 

mondom neki, „amíg zöld. 

 

l)  

                    minden szeletét át- 

     meg átszurkálja a fény; 

mind kis kerek ablak – halvány sugaras nap 

     fényérzékeny lemezén, 

mintha kusza írás, holt nyelven 

 

                          az a mámor 

     él még lappangva – de hol? 

 

 

m)  

                       Ahogy elnézem őket 

utcán, buszon – gyanakvóak, gyűröttek –, 

hát mit mondjak, nem úgy fest köztük egy se, 

mint akit mindjárt szétvet az öröm, mert 

nem szokott rá 

 

                         Mégis, mikor fogadtam 

én el ilyen szabályt: kínlódni hatvan, 

hetven évig, és közben jó, ha egy perc 

öröm nagynéha? 

 

n)  

Két hét után megint besettengett a macskám – 

                  most megetessem-e? 

 

 Kutya, az kellene 

 

             – de látom, hiába is akartam: 

megint magam vagyok. 

 

o)  

Ahogy takarítok, elveszettnek hitt gomb […] egy régi 

ruhámról 

p) 

Ha nem volt forgalom, őt is sokszor beraktam, 

                    vastag csúf ujjam ott 

járt-kelt, el-elmerült a tenger szőke hajban. 

                    A hullám elkapott: 

szirom gázláng, tükörsor dőlt át dörögve rajtam, 

                   fémek, élek, habok. 
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Megoldás: 

 

verscímek hétköznapi, kollokviális stílus emelkedett, metaforikus stílus 

Öregasszony a) c) 

Bukott diktátor e) d) 

A szép utasnő b) i) 

Az elhagyott lány f) j) 

Kövér asszony melegben k) g) 

Narkomán m) h) 

A csúf fodrászlány n) p) 

A szomorú feleség o) l) 
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4) melléklet – Megoldások a Hangokhoz 

 

Megoldási javaslatok a Hangok ciklus nyolc versével kapcsolatos házi feladathoz (tanári 

anyag) 

 

Öregasszony  

hétköznapi élethelyzet: idős, magányos, a környezetével ellenségesen zsörtölődő, a fiatalok 

társaságára mégis vágyó asszony; úgy véli, hogy a családja terhére van, a halálára várnak; 

visszatekintve nem találja boldognak a saját életét, a legkellemetlenebb hangon a lányáról 

beszél 

a metaforákból, képekből kirajzolódó létértelmezés: a megélt idejét mégis értéknek érzi 

(„Mint a gyémánt a béka fejében, énbennem az idő van.”), ami többletet ad majd a 

halálhoz („mint maradék parázs éjszaka a sötétben, az is úgy hunyorog és csillog majd 

odalenn.”), ezért a vers végén felidézi a múlt, a gyerekkor emlékét, amely képileg a 

fényhez, szépséghez vezeti el 

 

Bukott diktátor 

hétköznapi élethelyzet: a sértett ember hangja; öndefinícióját a többi emberrel való viszonya 

határozza meg; hatalma fogytán méltánytalannak érzi az ellene irányuló indulatokat; 

utólagos önigazolása, hogy a csodálat és az anyagi javak csupán az egykori megalázó 

hátrányt tették jóvá 

a metaforákból, képekből kirajzolódó létértelmezés: környezetét díszletnek látja (1.vsz.), a 

valósághoz való viszonya torzult; a nárcisztikus személyiség torz istenülése (sőt isteni 

megjelenése a világban, ld. 2.vsz.) kiválasztottságából következik („üstökös volt. / Én 

láttam egyedül.”); bukása istenáldozat; a legsűrűbben metaforikus rész a 2. vsz., ahol az 

ego istenülése, kultikus tisztelete fogalmazódik meg a képekben 

 

A szép utasnő  

hétköznapi élethelyzet: a monologizáló, a halálesetek miatt rutinosan lamentáló, és olykor 

szertelenül témát váltó, bolondos hölgy a cím alapján valószínűleg temetésről jövet, a 

vonaton beszél utastársaihoz 

a metaforákból, képekből kirajzolódó létértelmezés: a látomásszerű képek a nő tapasztalaton 

túli világról szóló képzeteit és halálfélelmét mutatják meg (a 2. versszakban például a lélek 

kelletlenül halványul át a túlvilágba); a halálélmények kibeszélésének hatására a beszélőt 

egyre inkább a saját létezése, azon belül a saját szépsége (ld. cím!) izgatja („nem vagyok, 

mert senki nem lát”, színésznőség, tündér-szerep, haj) 
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Az elhagyott lány 

hétköznapi élethelyzet: a lány halogatja a postaszekrény kinyitását, hogy minél később 

szembesüljön a ténnyel: kedvesétől továbbra sem kapott levelet 

a metaforákból, képekből kirajzolódó létértelmezés: a 4. versszaktól erősödő metaforikus 

nyelv először az időt kapcsolja az íráshoz, papírhoz, a felszívódó-feloldódó festékhez; a 

hideg színeket (bádog, fehér, füst) felváltja a festékek, a mesekönyvvilág színessége; az 

egykori képeskönyvben testet kapó, bezárható és kinyitható világ felidézése a bent és a 

kint, illetve az érzés, a test és az én határait oldja fel 

 

Kövér asszony melegben 

hétköznapi élethelyzet: a boltban dolgozó, munkatársaival és a vevőkkel perlekedő-

bölcselkedő asszony szenved a kánikulától 

a metaforákból, képekből kirajzolódó létértelmezés: a nyári érés és a romlandóság 

tapasztalata a természet törvényeinek illúziótlan megfogalmazására késztet; az egyre több 

képet, hasonlatot, metaforát tartalmazó kifejtés szerint a mulandóság mindenre kiterjed: női 

szépség (ld. tanulólány), szerelem (ld. penészvirág), élőlények (ld. szűcsüzlet állatfejei), 

gyümölcsök (érettnek, épnek látszanak, de a romlást hordják magukban), politikai 

rendszerek (ld. dísztribün), végül a jelent uraló pillanat, vagyis a nyár 

 

Narkomán 

hétköznapi élethelyzet: a drogos lány érvelésében kétségbe vonja azokat az értékeket, 

amelyekre – szerinte – a drogmentes élet mellett kiállók hivatkoznak; szerinte az emberek 

alig részesülnek boldogságban, örömben, az öregség elérésében semmi vonzó nincsen, 

ráadásul úgyis kozmikus pusztulás fenyegeti az emberi világot, ezért a pillanatnyi öröm az 

egyetlen érték  

a metaforákból, képekből kirajzolódó létértelmezés: az öröm az objektív világtól függetlenül, 

mesterségesen állítható elő („ha akarom, százból százszor pirost vet a rulett itt a 

köztiagyamban”); az áldozatul dobott öregség végső fázisa – az ő látomásában – nem 

különbözik a drogozás eredményétől („vénám körül merő kék-zöld folt a bőr, mintha láng 

nélkül égnék, zsugorodom”); a kitüntetett pillanat („akkor”) látomásos élménye egy 

hétköznapi tárgyhoz (konyhai csap) és az élet legelemibb anyagához (vízcsepp) kötődik – 

ez felülírja az eddigi érvelést, mely szerint az élet elemi tényei örömtelenek; a katartikus 

felismerést („Isten: öröm”) a jelen pillanat abszolutizáló megfigyelése, megélése teszi 

lehetővé  
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A csúf fodrászlány 

hétköznapi élethelyzet: a magányos fodrászlány reménytelen szerelme tárgyát riválisával 

(valószínűleg kolléganőjével) látja hazaindulni; csalódottságában leejti táskáját, ami 

kiborul; még visszatérő macskáját sem tudja szeretni, inkább kutyára vágyik 

a metaforákból, képekből kirajzolódó létértelmezés: az utolsó versszakban a „tenger szőke 

hajban” elmerülő „vastag, csúf” ujjak ellentéte indítja el a konkrét nyelvhasználatot a 

képivé alakulás felé. A „hullám”, a „szirom gázláng” akár a haj metaforái is lehetnek, a 

beszélő elmerülne, „beléveszne” a szépséget képviselő másikba; a tükrök 

megsokszorozzák, de meg is semmisítik énjét, majd a látomásból visszatérve helyreáll a 

valóságos énállapot: „megint magam vagyok”. 

 

A szomorú feleség 

hétköznapi élethelyzet: a háztartási munkákat (répaszeletelés, mosogatás, takarítás) végző 

kishitű nő melankolikus, elégikus szomorkodása hiányérzeteket támasztó élete miatt 

a metaforákból, képekből kirajzolódó létértelmezés: a répaszeletek kis kerek ablakain 

átszűrődő napfény holt nyelven írt kusza szöveget sejtető képe szinte szakrális telítettségű; 

a hétköznapi tárgyak, jelenségek varázslatos képeket állítanak a szemlélő elé (répaszelet, 

mosogatóhab), sőt üzennek a magányos megfigyelőnek (a „gomb hunyorog”), és vágyaira, 

hiányérzeteire emlékeztetik őt. 
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5) melléklet – Gravitáció 

 

Rakovszky Zsuzsa: Gravitáció 

 

Első fűtés: megperzselt por szaga. 

Meleg szobából nézem a holdfogyatkozást: 

ahogy csúszó karéjban lassan fölfalja a  

terjedő vörös árnyék a csontszín villogást. 

 

Szeles éjjel után reggel merő dió 

a kert, diólevél zöld-sárga mozaikja 

tömi el a csatornát. A gravitáció 

megránt egy pórázt, és elindul újra vissza 

 

mind, amit fölfelé húzott a nap 

mágnese, most kopogva és lebegve 

igyekszik lefelé. Ami csak kiszakadt 

egymásból, most törekszik újra egybe 

 

puha keblén a sárnak, ahol majd az esőben 

maguk is sűrű sárrá feketednek. 

Amikor a jövő vonzása már erőtlen, 

mágnesként kezd el vonzani a kezdet. 

 

 

Kérdés- és feladatsor a vershez  

 

Bontsátok szerkezeti egységeire a verset, és indokoljátok a felosztást! 

Milyen viszony van a szerkezeti egységek között? Hasonlítsátok össze minél több 

szempontból (tér, idő, személyesség, tekintetirány, stb.)! 

Kössétek egy képzeletbeli függőleges tengelyhez a versben megjelenő idősíkokat (múlt, jelen, 

jövő)! Ugyanezen a függőleges tengelyen hová kapcsolódik a mágnes képe? Állandó-e ez a 

kapcsolódás? Jellemezhető-e ennek segítségével az idő természete? 

Vizsgáljátok meg a fények, színek és a sötétség, feketeség motívumát a versben! 
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6) melléklet – Nők egy kórteremből, feladatsor 

 

Kérdések, feladatok a Nők egy kórteremből ciklus verseinek feldolgozásához 

Vizsgáljátok meg az általatok választott verset az alábbi kérdések, feladatok segítségével! 

Nem kell mindenre válaszolni, válogassátok ki azokat a feladatokat, amelyek segítségével 

érzésetek szerint a legtöbb érdekes megállapításhoz lehet jutni. A közös megbeszélésre 

készülve egy csoporttag vállalja el a vers felolvasását, egy másik az eredmények ismertetését, 

egy harmadik pedig a többieknek szóló kérdés feltevését! 

 

Milyen helyzetben van a beszélő, miért van a kórteremben? 

Mit tudtok meg a monológ alanyáról? Milyen ember ő? Milyen vágyai, érzései, félelmei 

vannak? Kiderül-e valami a családjáról, környezetéről, szociális helyzetéről? 

Van-e a beszélőnek „története”? Ha van, hogyan határozza meg a jelenét? 

Mire irányul a beszélő figyelme, min gondolkozik? Gondolatai hogyan kapcsolódnak a 

terhességéhez, szüléséhez? 

Milyennek érzékeli a külvilágot? Mit lát közvetlen környezetéből? 

Milyen viszonya van a beszélőnek az időhöz? Hol van szó jelenről, múltról, jövőről? 

Vizsgáljátok meg a monológ nyelvét! Mely mondatok hatnak természetesen a beszélő figura 

szájából, és melyek szakadnak el a hétköznapi nyelvtől?  

Gyűjtsétek ki azokat a kifejezéseket, állításokat, amelyek „költőivé”, irodalmivá teszik a 

szöveget! Egyforma sűrűséggel bukkannak fel a szövegben ezek a részek, vagy 

észrevehető egy vagy több sűrűsödési pont?  

Elemezzetek a metaforikus kifejezések közül néhányat: milyen jelentéstöbbletet visznek a 

szövegbe? 

Vizsgáljátok meg a versszakokat! Érzékeltek-e jellemző ritmust a sorokban? Milyen a 

rímelés?  

Vizsgáljátok meg a soráthajlásokat (enjambement-okat)! Keressetek olyan szövegrészleteket, 

ahol a sorvégi megállás másféle jelentést sugall, mint ha tovább olvassuk a mondatot! 

+ 

Fogalmazzatok meg egy kérdést a verssel kapcsolatban, amin érdemes lenne tovább 

gondolkodni! 

 


