
KEDVES AVASISTÁK!  

A KÖLTÉSZET NAPJA ALKALMÁBÓL EGY KIS SZELLEMI KALANDOZÁSRA, 

 IRODALMI VETÉLKEDŐRE INVITÁLUNK BENNETEKET. 

A FELADAT: 

Az alábbi idézetek XX -- XXI. századi költőktől származnak. 

A versforma/ motívumok/ gondolatok alapján találjátok meg alkotóik nevét, 

 a versek címét ill. az eredeti művek címét, amelyekre rájátszanak, amelyeket előhívnak! 

A megoldásokat 2017. április 11-én 12:00 –ig adjátok le Fürj Marianna tanárnőnek. 

Egyénileg és csoportosan is játszhattok. 

1. „Harminckettő hogy telhetett? 

     Hogy múltak el napok, hetek? 

  Letelt 

  s hitelt 

 

     nemigen ad már a jelen. 

     Nem voltam benne még jelen, 

  úgy múlt 

  a múlt, 

 

     bonyolult léten, túl ezen 

     egyszercsak majd megérkezem 

  s ittlétemet 

  átlátom ott?!” 

2.  „Hová lépsz most, gondold meg, Időutazó, 

a tizenkilencedik század hírhedett balekjai közé, 

a honfikörbe, ahol a hímsoviniszta macho férfiak 

tiszte a rendrakás a világ dolgai közt, miközben 

a fennkölt eszmék úgy szállonganak fürtös fejük körül 

akár a pipafüst…” 
 



3. „mindamellett hol késik az 

aszálykárok enyhítése? ( az 

Aranybulla tudniillik nem tesz még egy említést se!) 

 

s miért kellett a fagynak is pont beállnia?! 

idén is 

annyi lesz a gáz, mint ide 

meránia… 

 

…ma már az 

emberszív is úgy bolyong, hogy 

hiába van tele hittel, 

minden sarkon rálegyint egy 

hontalan 

lézengő ritter…” 

4. Különös éjszaka ez, kísértetesen 

ragyog fel hirtelen az ablak jégvirága, 

akárha áttetsző tenyér – nem látszik, csak a ránca; 

tenyerét az üvegnek 

ki feszíti? ki készül 

betörni hozzám? ki által leszek 

lesújtva vagy megáldva?” 

 

5. Fekete űr ciprus-ága, 

csillagok közt fúj a szél. 

Hiúságok hiúsága, 

hogy a nyelv versben beszél; 

élteti még a rögeszme, hogy nélküle odaveszne 

az eleven szalmabáb. 

Legyints rá, és menj tovább!”  



6. Megy Béla bá Trabanton, 

Nyakában a lába, 

Kétrét hajtva fér szegény 

Be a kocsijába. 

… 

Késő bánat, Trabantra 

Csap rá az együgyű, 

Fényszóró – fémkarika 

Gurul mint jegygyűrű.” 

7. „Mit mondok majd először is 

kedvest, szépet neki? 

Midőn, mely site-om ringatá, 

a fájlt terjeszti ki. 

 

Beszélni most felejtek épp, 

rég nem látott anyám! 

A cyber-térbe toppanok, 

és csukva lesz a szám.”  

 

8. Nem ágyban, nem párnák között. 

De így se! – Nagy kötést kötött 

 

hol a kivívott diadal? 

melyért még az ő fiatal 

 

élete sem kár! semmi se! 

ha hősökért zeng gyászmise, 

 

hősökért, akik istenek 

módjára erőt vettenek 

 



a zsarnokságon! – Ó, de így! 

ravasz, alattomos, irigy 

 

sors martalékaként! – Ha már 

halni kell: hát szemből, Halál!” 

 

9. „Tajtékos égen ring a hold. 

Ha olykor írok: - élek. 

Oly korban élek én e földön…Itt, 

Mást vakmerőn hazudni félek. 

 

Tajtékos égen ring a hold. 

Csodálkozom, hogy élek. 

Éj szemgödrében virradok: 

Magányos, elszórt csont, fehérlek.”  

 

10. „Engem egy pillanat megölhet”? 

„Nekem már várni nem szabad”? 

Bizti? Nincs az egész egy kicsit 

-L.Gy.-vel szólva – felsti-hi-li-lizálva 

Nem ahelyett állnak e lázas szavak 

hogy „Nem volna három rongyod, 

garantáltan folyó hó 15-ödikéig, 

amikoris nekem befolyik egy nagyobb… 

értem, kettő is elég, vagy annyi amennyi. 

De az prompt!” Nem ahelyett? 

Tedd „fekély, galád” szívedre kezedet.” 

 



11..."Száz évem szépen elszelelt.                                                                                                          

A kor keresztre felszegelt,                                                                                                                 

ezért                                                                                                                                                    

vezért 

csinált belőlem posztumusz.                                                                                                    

Van már négy sírom. Sok humusz                                                                                                      

s babér                                                                                                                                                           

a bér. 

Megértem azt is: Szegeden                                                                                                          

tőlem kapott az egyetem                                                                                                                      

levett                                                                                                                                          

nevet." 

 

12...."már érzi, úgyse lesz soha                                                                                                            

ha nem lesz léte otthona,                                                                                                              

akar,                                                                                                                                                 

akár 

a színpadon a kesztyűbáb                                                                                                                    

játszani valami saját                                                                                                                    

mesét,                                                                                                                                                  

mi mást, 

füstölgő kéményt, házikót,                                                                                                       

Futrinka utcát, bármi volt,                                                                                                                

örök                                                                                                                                             

körök..." 

 



13. "Harminckét éves múltam el,                                                                                            

csatában mégsem hulltam el,                                                                                                               

sinen                                                                                                                                                   

se nem. 

Csak ámulok, hogy jé, nekem                                                                                                         

félig lefolyt az életem                                                                                                                  

gügye                                                                                                                                        

ügye. 

A volna lettbe billen épp,                                                                                                                  

létösszegeznem illenék                                                                                                                  

emitt.                                                                                                                                          

De mit?..." 

13+1 "Parabola, parabola                                                                                                                 

antenna,                                                                                                                                      

nézzünk tévét                                                                                                                                     

éppen ma!                                                                                                                                   

Parabola, parabola,                                                                                                             

futballmeccs,                                                                                                                                

lassított gól,                                                                                                                              

sípcsont reccs!.."                                                                                                                     

Forrás:  

  Pethőné Nagy Csilla irodalom tankönyvei és szöveggyűjteményei 

  Erdélyi Eszter- Prazsák-Hajnal Krisztina: Érettségi felkészítő feladatsorok 

  Magyar nyelv és irodalom 

  Mozaik Kiadó – Szeged                                                                                         

Internet 

És a jutalom? 

  A felfedezés öröme, ismereteitek gazdagítása, és egy meglepetés.                       

Eredményes kutatást kíván a magyaros munkaközösség. 


