
 

Kosztolányi Dezső: 

 

Októberi táj 

 

Piros levéltől vérző venyigék. 

A sárga csöndbe lázas vallomások. 

Szavak. Kiáltó, lángoló igék. 

 

 

 

A témamegjelölő cím minden olvasó, vershallgató számára egy évszakot, az őszt idézi föl. A 

cím hatására keletkező belső képek – életkortól függően - többféle módon is feltárhatók: a 

szóbeli közléstől a képválogatáson keresztül a rajzok, festmények készítéséig.  

Érdemes tanári segítséggel azt is tudatosítani – kimondani, kimondatni – hogy a cím hatására 

megszülető, felismert vagy megalkotott kép milyen tudás, milyen tapasztalat vagy milyen 

emlék hatására azonosítható a gyerekek számára. Életkortól függően a tanulók saját 

tapasztalataikról, emlékeikről beszélnek majd: az őszi fák látványát éppen úgy említhetik, 

mint a színes falevelek gyűjtését az óvodában, az őszi munkákat a kertekben vagy a 

szőlőkben. A tapasztalatok, az emlékek és az élmények felidézése fejleszti a gondolkodást, a 

szókincset, a szóbeli kifejezőkészséget. Kisiskolás korban már lehetséges, hogy az őszhöz 

kapcsolódó népdalok is felidézhetők a gyerekek emlékezetéből, de ennek a versnek a 

megismertetése során is lehet és érdemes az ősszel, a szürettel kapcsolatos népdalokat 

énekelni, hallgatni. 

Óvodás és kisiskolás korban tehát a cím értelmezése elsősorban az élményszerzés és 

élményőrzés lehetőségét kínálja föl oly módon, hogy a személyes tapasztalatok 

megfogalmaztatásával az emlékezetet is fejleszti. 

A középiskolai korosztály elvileg már felismerheti, hogy az Októberi táj címhez kapcsolódó 

személyes asszociációi – mindazok a motívumok tehát, amelyek a vers címéről eszébe jutnak 

- , nemcsak a saját világában szerzett tapasztalataiból, hanem olvasmányélményeiből, zenei, 

képzőművészeti tanulmányaiból vagy rendszertelenül, de mégiscsak megszerzett kulturális 

ismereteiből is származnak, származhatnak. 

Ez a kimondott, kimondatott tapasztalat, felismerés teszi lehetővé, hogy a személyes 

asszociációk tudatosítása mellett, azt követően fokozatosan tanítható legyen a konnotációknak 

az köre, amelynek gyökerei az antikvitásban, a zsidó-keresztény hagyományban és a magyar 

néphagyományban vannak. Ennek az összetett hagyománynak a szellemében az ősz a 

teljesség, a beérkezettség, a tetőpont, az elalvás, megpihenés és az elmúlás közismert, 

összetett toposza, és – a tanulók életkorától függően – visszautalásokkal vagy 

előreutalásokkal idézhetők föl az ezt a tanári tudást megerősítő, igazoló művek. (Petőfi 

Sándor János vitézének egy-egy részlete, az Itt van az ősz… című, kezdetű verse, Berzsenyi 

Dániel Közelítő tél című költeménye vagy Weöres Sándor, Kányádi Sándor egy-egy ismert 

vagy később megismerendő műve.) 

A címmel kapcsolatos műveletek a készségfejlesztés mellett az irodalomértés, az irodalmi 

nevelés során elsősorban azonban arra szolgálnak, hogy a tanulók, a gyerekek tudatosítsák 

saját, létező képzetüket a tárgyról, a témáról, és ezt követően szembesüljenek a mű – ebben az 

esetben a vers – világával. Az irodalmiság – gyakran felnőtteknek is – nehezen 

megközelíthető mibenléte érhető tetten minden olyan nem értés/elemzés,vizsgálat/megértés-

élmény  folyamatban, amelynek során a gyerekek a nyelv sajátos (költői) használatát és e 

sajátos használat rájuk gyakorolt hatását veszik észre. A használat és hatás sajátosságainak 

felismertetéséhez tanári irányítás kell, de az értelmezés szabadságának élményét csak olyan 



kérdésekkel és feladatokkal lehet biztosítani, amely kérdések és feladatok a mindennapok 

nyelvén, mindennapinak látszó problémákra irányítják a figyelmet. 

A mindennapiság felől indulva a műegészre irányítja a figyelmet a mű feltűnő nyelvi 

jegyeire, jellemzőire vonatkozó kérdés. Lehetséges kérdés/feladat tehát a saját és versbéli 

októberi táj hasonlóságainak és különbségeinek összegyűjtése, a vers nyelvi 

jellegzetességeinek megfigyeltetése, vagy a vers vers voltának problémává, kérdéssé tétele. 

(Az technikai, és nem metodikai-szakmai kérdés, hogy mindez milyen munkaformában 

történik.) 

Általános tapasztalat, hogy a magyar – négy évszakhoz szokott – gyerekek a cím alapján a 

sárga szín által uralt tájat képzelnek el, ehhez képest meglepetés a vers első sorának piros-

uralta képe. Ehhez kapcsolják rendszerint a lázas és lángoló jelzőt, míg a csönd sárga jelzőjét 

a címhez. A vers-kiváltotta képet tehát a piros szín, míg a saját, az emlékezet képét a sárga 

uralja; az a szín tehát, amelyet a vers világa is tartalmaz. A vers újat mondása így is 

nyilvánvaló Itt lehet tisztázni a rendszerint fákat, erdőt őrző saját emlékezet és a verset uraló 

szőlő(venyige) különbségét, az olvasói és a versbeli beszélő tekintetének eltérő tárgyát, 

irányát. 

A nyelvhasználat jellegzetességeinek (rövid) feltárása során a gyerekek rendszerint 

észreveszik, hogy – bár vannak a szövegnek igei természetű szavai – (a nyelvtanítás egy-egy 

szintjén ezek megnevezhetőek), a versnek nincsenek igéi. A kétnyelvű csoportokban szinte 

mindig, de a csak magyarul beszélő felsősök, középiskolások is gyakran tesznek kísérletet a 

kiegészítésre: néha csak létigékkel, máskor a verssorok logikájából következő igei 

állítmányokkal. Ezek a kiegészítések részben rombolják a verset (és a magyarul jól tudók ezt 

érzik, észreveszik, tiltakoznak), részben az utolsó sorban megvalósíthatatlanná válik az ötlet. 

Ez a kudarc azonban lehetővé teszi, hogy hangsúlyosan ki lehessen mondani, hogy a versben 

nincsenek igék, de szerepel – hangsúlyos, kiemelt helyen - az ige szó. Az ige szó, amely nem 

ige, hanem főnév. 

A hangsúlyos, kiemelt hely kérdése a rímszavakra irányítja a figyelmet, mivel – s ez nem 

biztos, hogy jól van így -,  a versről az átlagos olvasóknak – így a diákoknak is – hamarabb jut 

eszükbe a rím, mint a ritmus. 

A rímszavak felfedezése-felismerése (venyigék/vallomások/igék) tehát nem direkt tanári 

kérdés következménye, hanem a vers vers voltának egyik ismérve/bizonyítéka a tanulók 

gondolkodásában. A kétnyelvű olvasók könnyebben veszik észre, mint a csak magyar nyelvet 

(és nyelvtant) ismerők, hogy a szó és az ige a különböző nyelveken azonos hangalakú, de 

többjelentésű szó. Minél kisebb egy diák, és minél kevesebb tudatformával (tudomány, vallás, 

művészetek) ismerkedik meg nevelése, nevelődés során, a szavak és az igék a tanuláshoz, a 

nyelvtanuláshoz, a nyelvtan tanulásához kapcsolódó fogalmak számára: megnevezések, 

viszonyszók és cselekvést, történés kifejező szavak. 

Ennek a nem lebecsülhető (és nyelvészként tovább árnyalható) nyelvtani tudásnak, e tudás 

mozgósításának döntő jelentősége van a verssel kapcsolatos megértések megszületésében.  

Az igék nélküli vers alapképe megindító, megmozdító hatását az utolsó sor egyértelműsíti.  

A vers egészére irányítva a figyelmet: beláttatható az első sor állókép jellege, a második sor 

értelmező szerepe (tudniillik: a vérző venyigék lázas vallomások), amelyet a harmadik sor  a 

cselekvést jelentő szóval, mint felelő rímmel zár.  Ha a tanulók között van valaki, aki az ige 

szóban Isten szavát, a világot teremtő szó jelentését, magyar nyelvi hagyományát is fölismeri, 

akkor az ő segítségével, ha nincs, akkor tanári közléssel lehet beláttatni, hogy a versbeli 

beszélő a teremtés és kiűzetés (lángoló igék) kettősségeként értelmezi a tájat. Elmúlás és 

teljesség, hit és egyéni félelem, a véges földi élet és az öröklét kettősségeként, amelyet a 

teremtés, a létezők iránti elragadtatás rekeszt be.  

                                                                                                     Cserhalmi Zsuzsa 

 



 

                 

  

    


