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A versek  az  érzelmi  életet  gaz-
dagítják.  Fontos  lenne,  hogy 
a  gyerekek  minél  több  verset 
tanuljanak meg iskolaéveik alatt, 
egész  az  érettségiig.  Ezek  az 
idézetek  késõbb  visszatérnek  a 
mindennapjaikban,  és  fogódzót 
nyújthatnak nekik – fogalmazott 

Ágh István  a  Széchenyi  István 
Általános Iskolában tartott rend-
hagyó  irodalomóra  után,  ame-
lyen a felsõ tagozatosok beszél-
gettek  a  Kossuth-díjas  költõvel 
életérõl, pályájáról, mûveirõl, és 
a  versekrõl,  úgy  általában.  Sõt, 
arra  is  rákérdeztek  a  diákok:  a 

költõ diákkorában mik voltak a 
kötelezõ általános  iskolai olvas-
mányok?  Talán  nem  meglepõ: 
nagyjából  azok,  amelyek  ma 
is…

–  Akkoriban  még  nem  voltak 
filmes  változatok,  az  eredetit 
olvastam.  Beleélhettem  magam 
a történetbe, új fejezeteket írhat-
tam  hozzá  magamban,  meg-
oldva  azt,  amit  nem  éreztem 
megoldottnak. Jobban részt vett 
az ember az irodalomban, mint 
most,  amikor  minden  készen 
van.  Sokszor  úgy  éreztem:  az 
olvasott verset én is megzenésít-
hetném – most már meg is zené-
sítik, az elbeszélésbõl kisfilmet, 
a  nagyregénybõl  nagyfilmet 
csinálnak.  Az  irodalom  helyze-

te  nehéz  mostanában.  Mégis, 
egy  könyv  olvasásához  több 
képzelõerõ  kell,  több  élményt 
ad,  és  árnyaltabban,  mint  egy 
adaptáció.  A regénybõl  készült 
film egy történetet hoz le képek-
ben,  legtöbbször  úgy,  hogy  az 
eredetinek  csak  az  alapjait  dol-
gozza  fel,  vagy  képregényként 
adaptálja  a  történetet.  Elvész  a 
szép  stílus,  a  nyelvi  csoda,  az 
egyediség, a mûfaj – fejtette ki a 
diákoknak Ágh István.

Felvetõdik  a  kérdés:  olvas-
nak-e  még  a  mai  gyerekek  ver-
seket, vagy csak internetes nap-
lókat,  dalszövegeket  bújnak? 
Sõt:  olvasnak-e  még  egyáltalán 
szépirodalmat? 

A rendhagyó  irodalomóra 

Rendhagyó irodalomóra Ágh Istvánnal a Széchenyiben

Hogy ne vesszen el a nyelvi csoda
Ágh István Kossuth-díjas költõvel beszélgettek 
mûveirõl, életérõl, az irodalomról a Széchenyi István 
Általános Iskola felsõsei egy rendhagyó irodalomórán 
múlt pénteken. Ez a találkozás talán hozzájárul ahhoz, 
hogy a gyerekek többet, mást is olvassanak, mint 
eddig. Hiszen, mint Ágh István elmagyarázta: a versek 
az érzelmi életet, a prózai mûvek a fantáziát gazdagít-
ják – erre pedig csak a könyv képes.

elõtt  pár  felsõ  tagozatost  kér-
deztem  errõl;  többségük  azt 
válaszolta,  fõleg  ifjúsági  regé-
nyeket  vesznek  kézbe,  versbõl 
csak „a kötelezõt” olvassák, ám 
akadt azért olyan diák is, akinek 
van  kedvenc  verse,  és  otthon 
is  elõ-elõvesz  egy-egy  verses-
kötetet.

–  A mai  gyerekek  lehet,  hogy 
kevés  verset  olvasnak,  írni 
viszont  szoktak,  errõl  tanús-
kodik  az  iskolaújságunk  is. 
A gyerekekben benne van a vers 
ösztöne,  ezt  kell  ébrentartani, 
megzenésített  mûvekkel,  iro-
dalmi  mûsorokkal.  Versenyre 
kell  kelni  a  médiavilággal,  az 
értékeket  úgy  becsomagolni, 
hogy  átlépje  a  fiatalok  inger-
küszöbét  –  mondta  a  rendha-
gyó  irodalomóra  után  Leszák 
Ferenc  iskolaigazgató,  hozzá-
téve:  több  mindent  is  tesznek 
ennek érdekében – a gyerekeket 
próza- és versmondó versenyek-

re  viszik,  az  iskolaévet  pedig 
hagyományosan  egy  olyan  ren-
dezvénnyel  zárják,  amelyen  a 
gyerekek  szavalnak,  énekelnek, 
zenélnek,  irodalmi  mûveket 
mutatnak  be.  A farsang  sem 
csupán  egyszerû  jelmezbál  a 
Széchenyiben:  a  felsõsök  idén 
népszerû rajzfilmeket adtak elõ. 

A     rendhagyó    irodalom-
óra  egyébként  nem  csak  annyi, 
hogy  a  gyerekek  élõben  talál-
kozhatnak  egy  költõvel,  íróval, 
és  kérdezhetnek  tõle,  hanem 
van  utóélete  is:  részint  az  isko-
lában,  hiszen  következõ  órán  a 
gyerekek  és  tanáraik  átbeszélik 
a  hallottakat,  másrészt  a  gyere-
kek ezt az élményt is hazaviszik 
– és mint Leszák Ferenc mond-
ta, a szülõktõl is érkeznek pozi-
tív  visszajelzések.  Talán  ez  az 
élmény hosszabb távra is kihat, 
és  a  rendhagyó  irodalomóra 
diákjaiból  versolvasó  felnõttek 
válnak.  Ádám Katalin
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szlovén nyelvekből. 1992-től tagja Magyar Művészeti Akadémiának. Munkásságát több 
díjjal is elismerték: többek közt 1969-ben, illetve 1980-ban József Attila-díjjal, 1992-ben 
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Felsõ tagozatosok a rendhagyó irodalomórán – a gyerekek inkább írják, 
mint olvassák a verseket
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Ágh István gyerekkoráról, elsõ versérõl, irodalmi élményeirõl is mesélt a 
diákoknak.

helyi társadalom


