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Takács Zsuzsa: A vak Remény  

Magvető Kiadó, Budapest, 2018 

 

 

1. A szerzőről és műveiről 

Takács Zsuzsa életéről, az őt formáló hatásokról önéletrajzban, esszében és interjúkban egyaránt beszélt. 
Életének egyes epizódjaihoz szívesen visszatér, hogy más formával, más szavakkal újra és újra elbeszélje. 
Szüleinek hatásáról legszebben a novelláskötetéhez írt Ajánlásban szól. A háború alatt egy rövid időre 
nevelőszülőkhöz adták vidékre, hogy biztonságban legyen: e gondoskodásból rászakadt elhagyottságnak 
traumájáról szól A szerdai gyerek című novellája. Az orvosegyetemre édesapja polgári származása miatt 
hiába felvételizett, így került a budapesti bölcsészkar olasz-spanyol szakára. Ezután évtizedekig spanyol 
nyelvet és diplomáciatörténetet tanított a közgazdaságtudományi egyetemen. Férjétől, Lengyel Péter írótól 
két lánygyermeke született. Első verseskötete 1970-ben jelent meg Némajáték címmel.  

Művei olvashatók a Digitális Irodalmi Akadémián.  

Összegyűjtött és új verseinek gyűjteménye 2018-ban jelent meg A Vak Remény címmel. 

 

Költészetének – Bodor Béla nyomán1 – három korszakáról szokás beszélni. Első köteteiben az Újhold 
című folyóirat költői hagyományának folytatójaként szólal meg: meghatározó hatással Pilinszky János 
költészete volt rá. Szeretettel emlegeti a korábbiak közül Ady Endrét és József Attilát, kortársai közül 
Nemes Nagy Ágnest, Székely Magdát és Rába Györgyöt. 

● Némajáték (1970) 

● A búcsúzás részletei (1976) 

● Tükörfolyosó (1983) 

● Eltékozolt esélyem (1986) 

● Rejtjeles tábori lap. Kamaszlány versek (1987) 

● Sötét és fény kora (1989) 

 

A rendszerváltozás évében megjelent kötet mintha a költészetében is lezárna egy korszakot. Az Egy 
ismeretlen ballonkabátos férfi jön című verssel újszerű hangon és formában szerelmes és álomversek sora szólal 
meg. Ezekhez kapcsolódnak az édesanya ápolását és elvesztését feldolgozó, úgynevezett „könnyes” versek. 

● Viszonyok könnye (1992) 

● Tárgyak könnye (1994) 

● Utószó (1996) 

● A bűnök számbavétele (1998) 

 

                                                           
1 Bodor Béla: Beszédgyakorlat tiltott nyelven. Holmi, 2005. október.  
https://www.holmi.org/2005/10/bodor-bela-beszedgyakorlat-tiltott-nyelven-takacs-zsuzsa-udvozlegy-utazas  

Takács Zsuzsa költészete 

Készítette Mozer Tamás. ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola 

https://www.holmi.org/2005/10/bodor-bela-beszedgyakorlat-tiltott-nyelven-takacs-zsuzsa-udvozlegy-utazas
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A következő kötetekben a személyesség valamelyes visszaszorulásával erősödik a versek bölcseleti igénye, 
példázatos vagy elmélkedő jellege. Visszatér a Némajáték metafizikai irányultsága, továbbra is nagy 
szerephez jut az álom, a látomás és a mítosz, de a könnyed humor és szatíra is. 

● A letakart óra (2001) 

● Üdvözlégy, utazás! (2004) 

● A test imádása (2010) 

● Tiltott nyelv (2013) 

 

India című ciklusába gyűjti a Kalkuttai Szent Teréz naplójegyzeteire írt fiktív monológjait (2010-2018). 
Közben megjelennek más műfajú kötetei: 

● A megtévesztő külsejű vendég (2007) novelláskötet 

● Jaj a győztesnek! (2008) esszékötet 

● A sóbálvány (2017) tárcáinak gyűjteménye. 

● Összegyűjtött és új verseinek gyűjteménye A Vak Remény (2018). 

 

A költészetében érzékelhető megújulások, korszakváltások ellenére verseinek felismerhető beszédmódja, 
tónusa, témái és motívumai vannak. A rímtelen, lazán ritmikus, szabad versbeszéd, hangjának komolysága, 
hajlékonysága, a versek áttekinthető, világos menete, gyakran epikus medre vagy drámai jelenetezése, 
nézőpontváltásai, a vers végére tartogatott fordulatai az életmű egészére jellemzőek. 

 

* 

 

2. Miért tanítsuk, mikor tanítsuk? 

Takács Zsuzsa költészete olyan kortárs poézis, amely egyszerre megújuló és önmagához hűséges. A 
posztmodern szövegjátékait csak visszafogottan alkalmazza, könnyedsége és humora ellenére megőrzi 
komolyságát és morálisan felhangolt tónusát. Költői megoldásai tanulságosak, fejleszthetik az értő 
versolvasást. Képalkotása, versnyelve megkapóan szép, témái érdekfeszítőek, aktuálisak, vitára késztetőek. 

A tárgyiasság változatai című, poétikai fókuszú fejezetet a költészet nyelvtana témájához ajánljuk: célja 
bemutatni a vershelyzet megformálásának sokféleségét. 

A változatok kutyákra és farkasokra című fejezetet, ill. az Üdvözlégy, utazás! verseit kapcsolhatjuk Ady Endre, 
József Attila vagy Pilinszky János – metafizikai igényében, utalásrendszerében – rokon költészetéhez.  

A Vak Remény verseire épülő fejezetet Vörösmarty Mihály Gondolatok a könyvtárban versének hagyományába 
illesztenénk, de Csokonaihoz is kapcsolnánk (A Reményhez, Az estve). 

A Kamaszlány- és anyaversek témái a kamaszkor külső és belső konfliktusai, a homoerotika, a betegség, 
ápolás és gyász. A látásról című vers az aszimmetrikus férfi-nő kapcsolatról, a gyönge kiszolgáltatottságáról 
szól. A Vak Remény versei az együttérzés és jóság korlátai, a holokauszt, a nincstelenség, hajléktalanság és 
társadalmi kiszolgáltatottság témájával foglalkoznak. Mindez akár az etika órák egy összefüggő fejezetét is 
alkothatja. 

Végül a fejezetek egy jelentős kortárs költőnk portréját is kirajzolhatják. 
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3. Felhasználási javaslatok 

A fejezetek felépítésében az alábbi rendet követtük: 

1. A szövegekhez kapcsolódó feladatok. 

2. Az óra középpontjában álló versek. 

3. Értelmezés. 

4. Kiegészítő szövegek, feladatok a Függelékben. 

 

A versek előtt többnyire az Olvasd el…! instrukció áll. Természetesen többféleképpen elhangozhatnak az 
órán, általában indokolt is az értelmező tanári felolvasás a munka elején, vagy egy bizonyos pontján. Az 
Olvasd el…! instrukciót az önálló használat esetére őriztük meg. Hasonló okból (és a rövidség végett) 
hagytuk benn a feladatok megfogalmazásában az E/2. személyű megszólítást (pl. Vizsgáld meg…! Képzeld 
el…! stb.) ott is, ahol az óravázlatban páros vagy csoportmunkát ajánlottunk. Viszont többes számban 
fogalmaztunk ott, ahol ez a feladat jellegéből is fakad (pl. Vitassátok meg…!). 

Az egymás mellé állított verseket nem akartuk táblázatba zárni: azért jártunk el így, hogy ne csússzanak 
szét. Arra törekedtünk, hogy egy-egy oldalon legyen együtt, ami összetartozik, s így igény szerint 
könnyebben lehessen nyomtatni, sokszorosítani. 

A Függelékben olyan szövegeket ajánlunk, amelyeket kiegészítő anyagnak szánunk. Ne hagyjuk magunkat 
elcsábulni, és óráinkat inkább kevesebb, mint több szövegre építsük! (A Függelék szövegeihez általában 
feladatot is kapcsolunk, hogy az egyéni feldolgozást segítsük vele.) 

A fejezetek nem tartalmaznak megtanulandó ismereteket (tananyagot). Bátran válasszuk ki belőlük azt, ami 
saját tanítványainkat érdekelheti, ami nekik való. 

Néhány fejezethez vetítést készítettünk:  
A látásról című vershez, a farkasos fejezethez, ill. néhány képet A Vak Reményhez. 

 

Az óravázlatok elé: 

Az óravázlatokban az óra menetét lépésekre lebontva találhatja az olvasó.  

Az egyes lépésekre szánt idő javaslat csupán, inkább arányokat fejez ki, de a haladást rugalmasan, az adott 
helyzethez, tanulócsoporthoz alkalmazzuk. 

A javasolt munkaformát és módszert, eljárást egy ablakban, más szedéssel tüntetjük fel: munkaforma / 
módszer, eljárás. 

A kompetenciák ablakába az adott lépéssel leginkább fejlesztendő készségeket, képességeket jelöltük, de 
próbáljuk kerülni a felesleges ismétlődéseket. 

Az óravázlattal nem megkötni kívánjuk a felhasználó kezét, inkább fogódzót nyújtani. 

 

* 

 

Izgalmas órákat, közös felismeréseket és örömöt kívánunk a versek tanításához!  
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A fejezetek felépítése 

– javasolt sorrend és időkeret – 

 

A fejezet címe A felhasznált szövegek Javasolt időkeret 

A tárgyiasság alakváltozatai Takács Zsuzsa verseiben A part, Reggelre már, Tánc a vízparton, A gangon, A szereplők itt 
egymástól elköszönnek; Változatok adódnak, lehetőség; Fénykép egy 
asztalon, Az esztelen reménytől eső után 

1. óra 

Változatok kutyákra és farkasokra 

I. Kutyák és farkasok dala 

 

 

II. Morzsák Isten asztaláról 

 

III. Szelíd farkasok a szobában 

 

IV. El Kazovszkij vándorállatai 

 

 

Farkasok dala (Pokolgép) 

Petőfi Sándor: A kutyák dala, A farkasok dala 

Takács Zsuzsa: Kutyák és farkasok 

Takács Zsuzsa: Szeretteim, szerelmeim 

József Attila: A kutya 

Takács Zsuzsa: Hasonlat (Hölderlin) 

Pilinszky János: Fabula 

El Kazovszkij rajzai és festményei 

 

ráhangolódás 

2. óra 

 

3. óra 

 

4. óra 

 

reflektálás 

Takács Zsuzsa költészete 

Készítette Mozer Tamás. ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola 
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Kamaszlány- és anyaversek 

I. Versek egy kamaszlányról 

 

II. Egy anya versben szól nagylányához 

 

III. Versek betegségről és gyászról 

 

Takács Zsuzsa: A gyerekkor vége, S az olvasásba arcunk belesápadt 

 

Takács Zsuzsa: Emlékezz meg rólam! Szerelmes ének 

Ady Endre: Sappho szerelmes éneke 

Takács Zsuzsa: Rétes, Ma meghalt anyám vagy talán tegnap 

 

 

5. óra 

 

6. óra 

 

7. óra 

Takács Zsuzsa: A látásról (Wally Neuzil) A látásról című vers és Egon Schiele portréi 8. óra 

Üdvözlégy, utazás! (Istenkereső, létértelmező versek) 

I. Utazás és szabadulás 

II. Üveg és fa 

 

Takács Zsuzsa: Üdvözlégy, utazás! Szabadulás, A kivezető út 

Takács Zsuzsa: Üvegfal; Forma, üvegkoporsónk; Panasz 

 

9. óra 

10. óra 

A vak Remény versei 

I. Mi ez a hisztéria? 
 
II. A zöld dzseki 
 
III. Ha van lelkünk ugyan 

 

Takács Zsuzsa: Mi ez a hisztéria?  
Pilinszky: Egy lírikus naplójából (részlet) 

Takács Zsuzsa: A zöld dzseki, Vak vagyok, sejtetik; Cigaretta 

Takács Zsuzsa: A Vak Reménnyel egy körúti kávézóban, Ha van 
lelkünk ugyan; Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez  

 

11. óra 

12. óra 

13. óra 
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1. óra: A tárgyiasság alakváltozatai 

 Idő Tanári és tanulói tevékenység Munkaforma /    
módszerek, eljárások 

Kompetenciák Célok, megjegyzések 

1. 5 perc Csoportalkotás és Takács Zsuzsa 
költészetének bevezetése, A vak 
Remény kötet és az Aegon-díj. 

frontális munka / tanári 
előadás 

hallott szöveg értése, 
figyelem 

Négy fős csoportok alkotása. Ha választjuk ezt a 
fejezetet, akkor ennek élére kívánkozik az életrajzi 
bevezető. 

2. 10 perc A nyolc vers körbeolvasása.  

(1. feladat) 

csoportmunka / tanulói 
felolvasás 

értelmező felolvasás, 
szövegértés, együttműködés 

A lépés célja a versekkel való ismerkedés. Felvágva 
adnám a kezükbe, tegyék középre, és vegyenek 
egyet-egyet a felolvasáshoz. A versek közül való 
válogatás később is az együttműködést szolgálja. 
Persze valamennyi verset is kézbe kaphatják, így 
mindnyájuknak van lehetősége bármelyikkel 
foglalkozni. 

3. 5 perc A személyesség és tárgyiasság 
problémájának bevezetése, a 
három feladatlehetőség 
ismertetése. 

frontális munka / tanári 
előadás 

problémaérzékenység Milyenek, hogy tetszenek, kinek van már kedvence, 

kérdése? ‒ ilyen kérdésekkel venném vissza a szót. 
Célunk a téma bevezetése, a feladatok közötti 
választáshoz és megoldásukhoz nyújtandó segítség. 

4. 15 perc Munka a versekkel. 

(2. feladat: A, B, vagy C) 

csoportmunka / szövegek 
vizsgálata, ill. átalakítása 

szövegértés, tanult 
ismeretek alkalmazása, 
kreativitás 

Nem muszáj, hogy egy csoport tagjai mind ugyanazt 
válasszák, de kérjük a gyerekeket, hogy a csoporton 
belül beszéljék meg egymással a munkájukat.  

5.  10 perc A vizsgálódás megbeszélése, a 
tárgyias költészet fogalmának 
bevezetése, vagy egy-két vers 
olvasása, értelmezése. 

frontális munka / kérdezve 
kifejtő módszer 

figyelem, együttműködés Célunk az esetleges problémák előhívása, 
megbeszélése, a tárgyiasság, mint a modern líra 
egyik törekvésének bevezetése. Reflektálásként jó 
megkérdezni, ki jutott valami érdekesre, ki 
ismertetné a megoldását, kinek van kedvence (hátha 
felolvasná, magyarázná); egy-egy vers szerintük 
miről szól, miért érdekes? stb. 
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2. óra: Kutyák és farkasok dala 

 Idő Tanári és tanulói tevékenység Munkaforma /    
módszerek, eljárások 

Kompetenciák Célok, megjegyzések 

1. 10 perc A farkasok dala a Pokolgép 
feldolgozásában. 

frontális munka / 
zenehallgatás 

értő zenehallgatás, 
nyitottság 

A csoportnak a farkasos órákon (2-4.) együtt kéne 
maradnia. A lépés a ráhangolódást szolgálja. A szám 
elérhető a Youtube-on, jó erős rockzene. A klip 
viszont érdektelen, nem muszáj levetíteni. A dal 
hossza 4:22 mp, frontális vagy csoportmunkában 
lehet megbeszélni. Ha a csoport fogékony a zenére, 
a fejezet végi reflektálásban vissza lehet térni a 
farkasos dalokra (ld. a Függelékben). 

2. 8 perc Petőfi Sándor: A kutyák dala, A 

farkasok dala ‒ olvasás és 
értelmezés (2. feladat) 

egyéni, majd csoportmunka 
/ olvasás, értelmezés 

szövegértés, analogikus 
gondolkodás 

A két verset a csoport képességeitől függően adnám 
egyéni olvasásra, vagy választanám az értelmező 
tanári felolvasást. 

3. 5 perc Az összehasonlító elemzés 
megbeszélése. 

frontális munka / kérdezve 
kifejtő módszer 

figyelem, együttműködés Nem muszáj mindent megbeszélni. Mi tűnt fel, mi 
volt benne érdekes, mi jelentett nehézséget (ezek 
mindig jó kérdések). Aztán megbeszélni mondjuk a 
b) részfeladatot, és csoportonként rákérdezni az 
utolsó (a döntő) ellentétpárra. 

4. 2 perc Takács Zsuzsa Kutyák és farkasok 
című verse. 

frontális munka / tanári 
felolvasás 

hangzó szöveg követése, 
szövegértés 

 

5.  10 perc A vers értelmezése (3. feladat). csoportmunka / olvasás, 
értelmezés 

szövegértés, logikai és 
analogikus gondolkodás, 
nyelvtani ismeretek 
alkalmazásának képessége 

Talán a c) hagyható el, az e) részfeladatra volna jó 
időt szánni, s ezek felolvasásával befejezni az órát.  

6. 10 perc A vers megbeszélése. frontális munka / kérdezve 
kifejtő módszer 

 Ha nem maradna idő a fogalmazásokból felolvasni, 
néhány munkát elkérhetünk, hogy megnézzük. 
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3. óra: Morzsák Isten asztaláról 

 Idő Tanári és tanulói tevékenység Munkaforma /    
módszerek, eljárások 

Kompetenciák Célok, megjegyzések 

1. 5 perc A kezdőmondat folytatása. egyéni munka / kreatív írás szövegalkotás, fantázia A csoportalkotással most nem menne idő. A kis 
fogalmazást ráhangolódásnak szánjuk.  

Ezt a két órát már Takács Zsuzsa versével kezdjük, 
és felőle közelítenénk más szövegekhez.  

2. 5 perc Néhány fogalmazás 
meghallgatása, majd Takács 
Zsuzsa Szeretteim, szerelmeim című 
versének olvasása. 

frontális munka / tanulói és 
tanári felolvasás 

hallott szöveg értése, 
figyelem 

A tanári felolvasáshoz adhatunk olvasási 
szempontot a 2. feladatból. 

3. 10 perc A vers értelmezése (2. feladat). csoportmunka / értelmezés 
megadott szempontok alapján 

szövegértés, tanult és új 
ismeretek alkalmazása, 
transzcendencia iránti 
nyitottság, fogékonyság 

Az életvendégség motívuma amennyiben új, 
átvehetjük a szót, mesélhetünk róla. 

4. 10 perc A vers megbeszélése frontális munka / kérdezve 
kifejtő módszer 

figyelem, együttműködés, 
analogikus gondolkodás 

Kiemelném a vendégszöveg eredetét, Takács Zsuzsa 
kötődését Keresztes Szent János műveihez. 

5.  8 perc József Attila A kutya című 
versének olvasása és értelmezése 
(3. feladat). 

frontális- (tanári felolvasás) 
csoportmunka (értelmezés) 

hallott szöveg értése, 
figyelem, szövegértés 

Időhiányban a feladat a) és d) pontját választanám. 

6. 7 perc A vers megbeszélése. frontális munka / kérdezve 
kifejtő módszer 

 A két vers közötti rokonságot próbálnám kiemelni, 
a morzsák és Istendarabkák hasonlóságát, 
transzcendensről, egzisztencializmusról, modern 
Istenélményről beszélni. 
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4. óra: Szelíd farkasok a szobában 

 Idő Tanári és tanulói tevékenység Munkaforma /    
módszerek, eljárások 

Kompetenciák Célok, megjegyzések 

1. 5 perc A kezdőmondat folytatása. egyéni munka / kreatív írás szövegalkotás, fantázia Ráhangolódás a vers helyszínébe, hangulatába. 

2. 5 perc Néhány apróhirdetés 
meghallgatása, majd Takács 
Zsuzsa Hasonlat című versének 
olvasása. 

frontális munka / tanulói és 
tanári felolvasás 

hallott szöveg értése, 
figyelem 

A tanári felolvasáshoz adhatunk olvasási 
szempontot a 2. feladatból. 

3. 10 perc A vers értelmezése (2. feladat). csoportmunka / értelmezés 
megadott szempontok alapján 

szövegértés, tanult és új 
ismeretek alkalmazása 

Lehet csak az első három szempontot kérni (a, b, c), 
s csak egy rövid megbeszélés után továbblépni (d). 
Hölderlinről a tanár is mesélhet, s a TZs-vallomást 
felolvashatja. 

4. 10 perc A vers megbeszélése frontális munka / kérdezve 
kifejtő módszer 

figyelem, együttműködés, 
analogikus gondolkodás, 
absztrakció, empátia 

Talán a legelvontabb a versek sorában. 
Megbeszélésében a megértési nehézségeket kéne 
tudatosítani (nem is kell mindent érteni), s a Miről 
szól? Mi tűn föl benne? általános kérdésektől sem 
tartózkodnék. 

5.  7 perc Pilinszky János Fabula című 
versének olvasása és értelmezése 
(3. feladat). 

frontális- (tanári felolvasás) 
csoportmunka (értelmezés) 

hallott szöveg értése, 
figyelem, szövegértés 

A kevés időre tekintettel hagynék időt a saját 
kérdéseik föltételére, ill. a már olvasott szövegekkel 
való kapcsolódást erősíteném. 

6. 8 perc A vers megbeszélése. frontális munka / kérdezve 
kifejtő módszer 

 Afelé indulnék, amerre a gyerekek indítanák a közös 
értelmezést, nem törekednék teljességre, de 
hangsúlyoznám, hogy TZs egyik mestere éppen 
Pilinszky János, és ihletének forrása a Pilinszky-vers. 
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5. óra: Versek egy kamaszlányról 

 Idő Tanári és tanulói tevékenység Munkaforma /    
módszerek, eljárások 

Kompetenciák Célok, megjegyzések 

1. 10 perc Csoportalkotás, bevezetés frontális, majd páros munka 
/ötletgyűjtés, megbeszélés 

együttműködés, 
élettapasztalat, humor 

A megalakuló csoportok maradjanak együtt a 
kamaszlány- és anyaversekről szóló órákon.  

Célunk a ráhangolódás, hogy a gyerekek a 
kamaszkor határpontjainak kijelölésével erről az 
életkorról kezdjenek beszélgetni. 

2. 10 perc A gyerekkor vége vagy a S az 

olvasásba arcunk belesápadt című 

vers olvasása, feldolgozása. 

(2. feladat) 

egyéni, majd páros munka / 
olvasás és értelmezés 

szövegértés, nyitottság, 
empátia 

Páronként úgy válasszanak maguknak a két versből, 
hogy majd összefordulva, csoportként osszák meg 
egymással a gondolataikat. A magukban elolvasott 
verset párban értelmezik és vitatják meg. 

3. 10 perc Tudásmegosztás a csoporton 
belül. (3. feladat) 

csoportmunka / értelmező 
felolvasás és együttgondolkodás 

szövegértés, 
együttműködés, nyitottság 

Páronként felolvassák egymásnak a két verset, majd 
megosztják egymással a gondolataikat. 

4. 15 perc A versek megbeszélése. frontális munka / kérdezve 
kifejtő módszer 

 A megbeszélésben ki lehet indulni a 
hasonlóságokból, amely a két vers témái, hangvétele 
és felépítése között található. Lehet indítani 
esetleges megértési nehézségekből, ill. olyan 
általános kérdésekből, mint mi volt számotokra 
érdekes, szokatlan; melyik érdekesebb – és miért? 
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6. óra: Egy anya versben szól nagylányához 

 Idő Tanári és tanulói tevékenység Munkaforma /    
módszerek, eljárások 

Kompetenciák Célok, megjegyzések 

1. 5 perc Mit nem jó, és mit jó hallani a 
szüleinktől? 

csoportmunka / ceruza a 
középen 

fantázia, humor, életismeret A ráhangolódás az Emlékezz meg rólam! című verset 
készíti elő. Az előző órával ellentétben a két verset 
nem párhuzamosan olvassák, hanem egymás után. 
Mindkét vers tanári felolvasásban hangzik el. 

2. 10 perc Az Emlékezz meg rólam! című vers 
feldolgozása. (2/A feladat) 

frontális, majd páros munka 
/ tanári felolvasás, értelmezés 

szövegértés, empátia  

3. 5 perc A vers megbeszélése. frontális / kérdezve kifejtő 
módszer 

 A közös megbeszélés indulhat egy vázlat 
felolvasásával, kiegészítésével.  

Innen lehetne a verset megközelíteni: mindez 
hogyan van megformálva a versben? 

4. 10 perc A Szerelmes ének című vers 
feldolgozása. (2/B + 3. feladat) 

frontális, majd 
csoportmunka / tanári 
felolvasás, értelmezés 

szövegértés  Ezt a lépést a 3. feladattal lehet könnyíteni vagy 
differenciálni: ez irányul a vendégszöveg és 
intertextualitás vizsgálatára. 

5.  10 perc A vers megbeszélése. frontális / kérdezve kifejtő 
módszer 

 A megbeszélést tanítványaink érdeklődése szerint 
indíthatjuk a tematikus vagy a poétikai fókusz felől. 
Vagyis: milyen válságról, érzelmekről szól a vers, ill. 
hogy jeleníti meg (az anya nézőpontjából) ezt a 
válságot, ill. hogy működik az intarzia-szerű 
vendégszöveg. Ha foglalkozunk Ady versével, 
olvassuk fel – ezúttal inkább tanulói felolvasásban. 

6. 5 perc Reflektálás (4. vagy 5. feladat) egyéni munka / fogalmazás 
(kreatív írás) 

szövegalkotás, fantázia, 
tanult ismeretek 
felhasználása 

A 4. feladat a válasz írásával, vendégszöveg 
beillesztésének kipróbálásával az órán tanultakhoz 
kapcsolódik. A csillagos kommentár beillesztése a 
következő órát készíti elő. 
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7. óra: Versek betegségről és gyászról 

 Idő Tanári és tanulói tevékenység Munkaforma /    
módszerek, eljárások 

Kompetenciák Célok, megjegyzések 

1. 5 perc A Rétes című vers sorhatárainak 
elhelyezése. (1. feladat) 

egyéni, majd páros munka / 
prózaformájú szöveg tagolása 
verssorokra 

szövegértés, kreativitás, 
„poétikai érzék” 

A ráhangolódó feladat célja, hogy egy formaalkotó 
tényezőre, a sor- és (tag)mondathatárok 
összefüggésére ráirányítsa a figyelmet.  

Ha a mondatot ki tudjuk vetíteni, többféle megoldás 
(vagyis gondolkodás) bemutatható.  

2. 10 perc A vers olvasása és feldolgozása. 
(2-3. feladat) 

páros munka / értelmezés szövegértés, tanult 
ismeretek alkalmazása, 
beleérző képesség 

A tanári felolvasást javasoljuk. A 3. feladat a) részét 
az egzaktabb gondolkodású, nyelvtant kedvelő 
tanítványainknak ajánljuk, a 3. b) talán inkább 
érzelmi intelligenciát, empátiát kíván. A kettő 
közötti választást ajánljuk.  

3. 5 perc A vers megbeszélése. frontális munka / kérdezve 
kifejtő módszer 

 A megbeszélésben most sem kell teljességre 
törekedni: abban az irányban érdemes menni, ami a 
gyerekeknek nehézséget okozott, vagy érdekli őket. 

4. 10 perc A vers olvasása és feldolgozása. 
(4. a, b) feladat) 

frontális munka / tanári 
felolvasás és irányított beszélgetés 

szövegértés, logikus 
gondolkodás képessége 

 

5.  7 perc A vers feldolgozása. (4. c, d) 
feladat) 

páros munka / kettéosztott 
napló vagy margójegyzet 

szövegértés, érzelmi 
intelligencia, logikus 
gondolkodás képessége 

A c) inkább egyéni munkát kíván, amit aztán meg 
lehet beszélni. A d) kis vitára ad lehetőséget, ez 
csoportban volna jó. 

6. 8 perc A vers megbeszélése. frontális munka / kérdezve 
kifejtő módszer 

lényegkiemelés, 
problémaérzékenység 

Mindenképp szánjunk időt a vers, az óra, ill. a 
fejezet reflektálására. Érzékeny és megterhelő 
témákról van szó (kamaszkori konfliktusok a 
szülőkkel, homoszexualitás, betegség, gyász),  

a választásban, megközelítésében legyünk tekintettel 
a tanítványainkra, akiket csak mi ismerhetünk. 
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8. óra: Takács Zsuzsa: A látásról (Wally Neuzil) 

 Idő Tanári és tanulói tevékenység Munkaforma /    
módszerek, eljárások 

Kompetenciák Célok, megjegyzések 

1. 5 perc csoportalakítás   A négy fős csoportok tagjai egy-egy képet kapnak 
(mindenki mást: A, B, C, D), és az instrukciókat 
egy-egy mondat beillesztéséről (a, b, c). Ne lássák 
egymás képét, ne tudjanak egymás mondatáról. A 
képek és a beillesztendő mondatok kivételével a 
feladat megegyezik. 

2. 10 perc 1. feladat: irányított szövegalkotás 
egy kép alapján, egy mondat 
beillesztésével, szabadon 
választott műfajban, formában. 

egyéni munka / 

szövegalkotás 

szövegalkotás 

empátia, képzelet 

Célja, hogy egy képpel megismerkedjenek, 
próbáljanak a modell nézőpontjába helyezkedni, 
vele azonosulni, a hangját megszólaltatni. Elképzelni 
a másik fél, a festő nézőpontját. 

3. 8 perc 2. feladat: a képek és szövegek 
megosztása, megbeszélése. 

csoportmunka / 

megosztás, megbeszélés 

figyelem, együttműködés (Frontális formában is végezhető.) 

4. 2 perc A látásról című vers felolvasása. frontális munka / 

tanári felolvasás 

szövegértés  

5.  10 perc A vers értelmezése a feladatok 
alapján. 

csoportmunka / 

értelmezés 

szövegértés A 3. feladat pontjaiból lehet válogatni vagy saját 
szempontokat adni. Tanítványainkat saját kérdések 
feltételére, ötletek megfogalmazására biztatni. 

6. 10 perc A vers közös megbeszélése, 
képek nézegetése 

frontális munka / 

értelmezés kérdezve kifejtő 
módszerrel 

szövegértés, értelmezés Kevés az idő: próbáljuk előhívni, ami a gyerekeknek 
fontos vagy érdekes volt. Próbáljunk időt szánni a 
képek levetítésére.  
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9. óra: Utazás és szabadulás 

 Idő Tanári és tanulói tevékenység Munkaforma /    
módszerek, eljárások 

Kompetenciák Célok, megjegyzések 

1. 5 perc Egy hazaút felidézése frontális vagy egyéni munka 
/ irányított képalkotás 

képzelet, emlékezet A ráhangolódás célja egy saját hazaút elképzelése. 
Amennyiben az irányított képalkotást választjuk, a 
gyerekek behunyják a szemüket és a tanár irányítja 
figyelmüket egy-egy mondattal (Képzeld el! Nézz 
körül! Mit látsz? Mit hallasz? Milyen érzések, gondolatok 
vannak a fejedben? stb.) Legyenek jó csendek, és 
hagyjunk időt a képzeletnek! 

2. 10 perc Az Üdvözlégy, utazás! olvasása és 
feldolgozása (2. feladat) 

 

csoportmunka / értelmezés szövegértés, műveltség, 
tanult ismeretek felidézése, 
szókincs 

A verset két lépésben közelítenénk meg. Előbb az 
első benyomások, motívumok és toposzok felől, de 
az intertextusok nélkül, aztán hogy a két régi szöveg 
hogyan rendezi át, mélyíti el az első olvasatunkat. 
Ezt a logikát követi a két feladat (2-3.), és a 
magyarázó szöveg is. 

Tanítványainkat ismerve kövessük vagy módosítsuk 
ezt a logikát, képességeik és a várható haladási 
tempó szerint válasszunk a részfeladatokból! 

3. 10 perc A vers megbeszélése (3. feladat) frontális munka / kérdezve 
kifejtő módszer 

szövegértés, analogikus 
gondolkodás képessége 

4. 5 perc A Szabadulás című vers 
előkészítése (4. feladat) 

egyéni munka / fogalmazás 
(kreatív írás) 

írásbeli szövegalkotás 
képessége, képzelet 

A ráhangolódás célja a sokféle helyzet, teher 
felidézése, amelytől megszabadulni vágyhat az 
ember, és a megszabadulás sokféle útja-módja. 

5.  7 perc A Szabadulás olvasása és 
feldolgozása (5. feladat) 

páros munka / értelmezés szövegértés, logikus 
gondolkodás képessége 

A vers álomszerűsége, időviszonyai szövevényesek. 
A rövid terjedelem talán mégis lehetővé teszi egy-
egy részlet kiemelését. Ne törekedjünk teljességre, 
de próbáljuk a végén a két verset összekapcsolni.  

A kivezető úton, ill. a 6. feladat már nem férhet az 
órába, gondolkodni valónak, szorgalminak adható. 

6. 8 perc A vers megbeszélése  frontális munka / kérdezve 
kifejtő módszer 
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10. óra: Üveg és fa 

 Idő Tanári és tanulói tevékenység Munkaforma /    
módszerek, eljárások 

Kompetenciák Célok, megjegyzések 

1. 5 perc Gondolkodás az üvegen, 
üvegfalon. (1. feladat)  

Az a) feladatot racionálisabb 
gondolkodású, a b) feladatot 
emocionálisabb, reflektívebb 
tanítványainknak ajánljuk. 

páros, ill. egyéni munka / 
ötletbörze; kreatív írás 

tájékozottság, világismeret; 
írásbeli szövegalkotás 
képessége 

A ráhangolódás célja az üveg-motívum előkészítése. A 
két feladat egymásutánisága esetén javasoljuk a két 
munkaformát. Ha választhatnak közöttük, akkor 
egységesíteni kéne a munkaformát. Az „Üvegfalak 
között élek.” mondat előhívhatja a kilátás és belátás, a 
bezártság motívumát, továbbá a jelképes látásmódot. 
A ráhangolódást szolgálhatja a Függelék végén 
közölt versjáték is (a „lyukas szöveg”). 

2. 10 perc Az Üvegfal és a Forma, 
üvegkoporsónk című vers 
feldolgozása. (2, 3. feladat) 

páros munka / értelmezés szövegértés, fogékonyság, 
műveltség 

A párokat úgy rendezzük, hogy a következő 
lépésben egymás felé fordulhassanak, hogy a verset 
és értelmezésüket egymással megoszthassák. (Pl. 
minden első pár az egyik, minden második a másik 
verssel foglalkozzék.) Közben mondjuk el, hogy 
készüljenek az értelmezésük bemutatására. 

3. 10 perc A két vers megbeszélése I. csoportmunka / megbeszélés, 
„reciprok tanítás” 

szövegértés, fogékonyság, 
együttműködés, figyelem 

A párok olvassák fel egymásnak a versüket, és 
osszák meg a gondolataikat. Készüljenek 
kérdésekkel, ötletekkel a közös megbeszélésre. 

4. 5 perc A két vers megbeszélése II. frontális munka / kérdezve 
kifejtő módszer 

Ennek a lépésnek nem célja minden szempont átbeszélése. Próbáljuk előhívni a 
megértési nehézségeket, benyomásokat, érzéseket. Például: kinek van kérdése, 
megértési nehézsége? Kik vitatkoztak valamin? Mi volt a legérdekesebb / a 
legvitatottabb ezekben a versekben számotokra? Miben hasonlítnak? Szerintetek 
miről szólnak? stb. A megbeszélés végén olvassuk fel a Panasz című verset! 

5.  7 perc A Panasz című vers értelmezése 
(4. feladat) 

csoportmunka / értelmezés szövegértés, analogikus 
gondolkodás, érzékenység, 
műveltség, lényegkiemelés 

 

Ha úgy érzékeljük, hogy a gyerekek elfáradtak, vagy 
ellenkezőleg: a felvillanyozottság kívánná, akkor 
maradjunk a frontális munkaformánál, és 
próbáljunk szabadon beszélgetni a versekről.  6. 8 perc A Panasz című vers megbeszélése, 

összegzés. 
frontális munka / kérdezve 
kifejtő módszer 
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11. óra: Mi ez a hisztéria? 

 Idő Tanári és tanulói tevékenység Munkaforma /    
módszerek, eljárások 

Kompetenciák Célok, megjegyzések 

1. 5 perc Bevezetés a holokausztról és 
holokauszttagadásról. (1. feladat) 

frontális munka / kérdezve 
kifejtő módszer 

együttműködés, figyelem, 
tájékozottság, tanult 
ismeretek felidézése 

Az órát olyan tanulóknak szántuk, akiknek már 
vannak ismereteik a holokausztról. Ha nem tudjuk, 
hogy milyen ismereteik és attitűdjeik vannak erről, 
akkor az óra alaposabb bevezetést kíván. 

2. 15 perc A Mi ez a hisztéria? című vers 
értelmezése. (2. vagy 3. feladat, 
majd 4. és 5. feladat) 

 

csoportmunka / felolvasás, 
értelmezés, kreatív írás, vita 

szövegértés, szövegalkotás 

problémalátás, érzékenység, 
lényegkiemelés 

A vers tanári fölolvasásban hangozzék el. 

Ezután a szövegértési feladatok közül a választást 
ajánljuk. A 2. feladat a hiányok felismerésére és az 
érzelmi azonosulásra irányul inkább, a 3. az 
elbeszélés lényeges pontjainak tudatosítására.  

A 4 -5. feladat erkölcsi kérdések mérlegelését 
kívánja, vitára, állásfoglalásra bátorít. Lehet 
csoportonként egy-egy témát adni, s a gyerekektől 
vitaindítót kérni a közös megbeszéléshez. 

3. 15 perc A vers megbeszélése. frontális munka / kérdezve 
kifejtő módszer (vitaindítókat 
követő vita) 

együttműködés, szóbeli 
kifejezőkészség 

Ne feladatról feladatra haladjunk, hanem próbáljuk 
a nehézségeket, vitákat előhívni. Igaz, nem biztos, 
hogy a csoportban megkezdett vitát az osztály elé 
tárnák, de legjobb folytatni azt, ami őket érdekelte. 

4. 10 perc Pilinszky naplórészletének 
megbeszélése. 

frontális munka / felolvasás, 
kérdezve kifejtő módszer 

szövegértés, szóbeli 
kifejezőkészség 

Pilinszky János szerepelt már a farkasos fejezetben. 
A holokauszttal kapcsolatos állásfoglalása előzetes 
tanári bevezetést kíván: ő volt, aki a háborús 
Európából hazatérve elképesztő költői erővel és 
erkölcsi hitellel szólt a haláltáborok botrányáról és a 
háborúról. A szövegrészlet tanári felolvasásban 
hangozzék el. Véleményük megfogalmazására 
bátorítsuk őket, a holokauszt és más, emberiség 
elleni bűnök jóvátételének lehetőségéről beszélgetni.  
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12. óra: A zöld dzseki 

 Idő Tanári és tanulói tevékenység Munkaforma /    
módszerek, eljárások 

Kompetenciák Célok, megjegyzések 

1. 10 perc Megkezdett szöveg folytatása 
lehetőleg verses formában. (1. 
feladat) 

egyéni / kreatív arás szövegértés, szövegalkotás, 
poétikai ismeretek 

Az első sor József Attila Téli éjszakájából való: „A 

sarkon reszket egy zörgő kabát, / egy ember üldögél.” A 

zöld dzseki első sorából a névelőt elhagytuk, hogy 

szépen simuljon a két jambikus sor. A két verssor 

hasonló eljárásra épül, a kabát és a rongyok a bennük 

vacogó embert képviselik (metonímia).  

Az alkotásokat felolvashatják, közben figyeljünk 

arra, hová helyezi magát a versben beszélő én. 

2. 10 perc A zöld dzseki című vers 
értelmezése. (3-5. feladat) 

csoportmunka / értelmezés, 
idővonal, kettéosztott napló 

szövegértés, empátia, 
életismeret, önismeret, 
nyitottság 

A 3-4. feladatot páronként megoszthatják 
egymással, az 5. feladatot már együtt oldják meg. 

3. 15 perc A vers megbeszélése  frontális munka / kérdezve 
kifejtő módszer 

szövegértés, 
együttműködés, empátia  

A közös megbeszélésben részleteket 
újraolvashatunk. A beszélgetésben saját élményt, a 
hajléktalanok iránti attitűdöket próbáljunk előhívni! 

Tapasztalták-e már az együttérzés és jóság korlátait? 

4. 10 perc Az India ciklus két versével való 
ismerkedés. 

frontális munka / felolvasás, 
kérdezve kifejtő módszer 

szövegértés, analogikus 
gondolkodás, nyitottság 

Csak akkor fogjunk bele, ha marad időnk újba 
kezdeni. Nem muszáj mindkettőt elolvasni. A 
hasonló vonások mellett – főleg ezt megerősítve: az 
istenfiú, Krisztus tűnik elő a szenvedő ember 
látványában – a különbségekre is figyelhetünk. 
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13. óra: Ha van lelkünk ugyan 

 Idő Tanári és tanulói tevékenység Munkaforma /    
módszerek, eljárások 

Kompetenciák Célok, megjegyzések 

1. 10 perc Ráhangolódás az Ültem a Vak 
Reménnyel egy körúti kávézóban című 
verssel. (1. feladat) 

frontális munka / felolvasás, 
értelmezés, interjú 

szövegértés, játékos kedv, 
színészi képesség, képzelet 

A vers az első felolvasás után könnyen előadható 
valódi párbeszéddé formálva. Ha erre időben 
megkérjük két diákunkat, az 1. c) játékot lehet 
megcsinálni. Célunk ráhangolódni remény és 
reménytelenség két szólamára. A Csokonai-verssel 
nem muszáj az órán foglalkozni. 

2. 10 perc A Ha van lelkünk ugyan című vers 
első olvasása (2. feladat) 

frontális és páros munka / 
tanári felolvasás, kérdések 
följegyzése, megbeszélése 

szövegértés, problémalátás A vers tanári felolvasásban hangozzék el. Utána 
lehet hagyni, hogy benyomásaikat megosszák 
egymással, kérdéseiket följegyezzék, majd föltegyék. 

3. 10 perc A vers értelmezése (3-6. feladat) csoportmunka / értelmezés, 
saját olvasat készítése, érvelés 

szövegértés, empátia, 
reflektív gondolkodás 

Ennek a lépésnek a munkaformáját őrizzük meg, 
hogy először egymás között birkózzanak meg a 
verssel. A feladatokat eloszthatják, majd 
észrevételeiket bemutathatják egymásnak. A 
lehetséges olvasatokat már együtt vitassák meg. 

4. 10 perc A vers megbeszélése frontális munka / kérdezve 
kifejtő módszer 

szövegértés, 
problémaérzékenység, 
reflexivitás 

A közös megbeszélésre az esetleges problémák 
maradjanak, ill. az értelmezésnek azok az elemei, 
amelyek a diákokat érdeklik. 

5.  5 perc Búcsú Takács Zsuzsa verseitől frontális munka / kérdezve 
kifejtő módszer (kilépőkártya) 

 Az összegzéshez végignézhetjük a diasort. 

A reflektálást lehet kilépőkártya formájában is kérni, 
jelezve, mi került közel hozzájuk, mi volt élmény, mi 
maradt távol, de hagyjunk az osztály előtt is 
visszatekintésre, reflektálásra lehetőséget. 
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