
II/1. IRODALOM 

Készítsetek kisfilmet, animációt Parti Nagy Lajos Rókatárgy alkonyatkor című verséhez/verséről – verse 
ürügyén  

Mi is az a rókatárgy?  

Játékra hív a szöveg! Parti Nagy Lajos Rókatárgy alkonyatkor című verse a jelentésadás szabadságát 
kínálja – éljetek vele bátran. Váljatok teremtővé, alkotótárssá; beszéljétek meg, ki milyen képeket, 
hangulatokat, asszociációkat, emlékeket, olvasmányélményeket társít a szöveghez.  

A feladatnak nincs egyetlen érvényes megoldása. Nem kell eltalálni, „mire gondolt a költő”.  

A Rókatárgy alkonyatkor című verset megtaláljátok: 

- Parti Nagy Lajos grafitnesz című kötetében,  
- online az alábbi linken:  

https://www.visegradliterature.net/works/hu/Parti_Nagy_Lajos-
1953/R%C3%B3kat%C3%A1rgy_alkonyatkor/en  

A vers a szerző 60. születésnapja alkalmából megjelent önálló könyvként is, Tettamanti Béla rajzaival. 

Szöveg és kép, kép és szöveg: 

Ha gondoljátok, idézzétek meg a szöveget képekben. Ha továbbgondoljátok a szöveget, jelenítsétek meg 
azt képekben, amire jutottatok a közös ötletelés során, színekkel, hangulatokkal, zenei aláfestéssel, 
széthulló szövegrészletekkel. Ha gondoljátok, írjátok tovább a szöveget – és jelenítsétek meg a saját 
rókatárgy-verseteket filmes eszközökkel. 

Segítséget nyújthatnak a korábbi Ady-projekt youtube-on fellelhető videói:  

https://www.youtube.com/watch?v=5j-CwXkp2YU 

https://www.youtube.com/watch?v=2Oog442HgNk  

https://www.youtube.com/watch?v=c4TGwi6Lrrs 

Nektek mi(ke)t jelent a rókatárgy (alkonyatkor)? 
Az elbírálásnál fontos szempontok: 

- miként ragadják meg a vers hangulatát a képek, a felhasznált effektek, a zenei aláfestés 
- miként segít értelmezni a szöveget (feldogozza az eredeti szöveget, új jelentéstartalmat ad hozzá, 

megváltoztatja a jelentését/viszonyunkat a szöveghez) 
- a koncepció (egységes, érthető, világos-e) 
- milyen központi szimbólumokat, motívumokat használ 
- mit állít a fókuszba (egyetlen motívum középpontba állítása és következetes végigfuttatása, több 

motívum egymásba játszatása, együtt-láttatása) 

 

Sok sikert!  
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Rókatárgy alkonyatkor 

 

„A róka az róka, az róka, az róka” 

 

 

A rókatárgy, hogy menekülsz, 

a luftod és a laufod, 

zsombékra ülsz vagy lóra ülsz, 

a rókatárgy az az, hogy 

 

„egy rókatárgyban mennyi vér, 

egy rókatárgyban meghalok, 

mit ér a nyurga, könnyü prém, 

mit ér a bordalok?” 

 

A rókatárgy egy frakkzakó, 

nehéz étrend a mellén, 

a rókatárgy faggyas, fakó 

felhők egy őszi kelmén. 

 

A rókatárgy szivarhamu, 

hanyag lukaktól ékes, 

eléggé rongyolt állagu, 

éppenhogy partiképes. 

 

Egy rókatárgy mit is mutat, 

mellényzsebében óra, 

méri a szőlőpartokat 

és vér csorog le róla. 

 

A rókatárgy az őszi nap, 

idő és tér tudója, 

a pontos, lomha alkonyat 

órása és szabója. 

 

A rókatárgy az őszi ég 

lomposka lobbanása csak, 

kopottreverje zsírral ég, 

mikor a szőlő lángra kap. 

 

A rókatárgy egy szélcsiszolt, 

szélseprett sonkanadrág, 

mintdurrezüst, csizmára tolt 

üleppel rogy le majd rád. 

 

A rókatárgy alant repül, 

kötésig csizmaszárba, 

s ha éji vad vértóba gyűl, 

vértóba lóg a szárnya. 

 

A rókatárgy egy kürti nyál, 

köhögve és zokogva 

a csókos száj két oldalán 

lecsorgó rézborotva. 

 

A rókatárgy, hogy frakkot ölt, 

és ritka már, ha nyelvet, 

hogy fél ahányszor újratölt, 

sűrűn kér engedelmet. 

 

A rókatárgy a mellkasán 

kárpáló körme, karma, 

a frakk alól kinő a mál, 

akarja, nem akarja. 

 

A rókatárgyban mennyi bor 

és mennyi másnapos vörös, 

a rókatárgy a férfikor, 

s hogy éjszakára eltörök. 

 

A rókatárgy, hogy elnehéz, 

mikorrakönnyü volna, 

hiába némi elmeméz, 

ha lomha, lomha, lomha. 

 

A rókatárgy apró kacsók 

csontroppanása muffban, 

hogy már a lusta puskacső 

elől is földre puffan. 

 

A rókatárgy egy rókacsók 

a föld meleg hasára, 

a rókatárgy szőlőkacsok 

szempillavakkanása. 

 

A rókatárgy, hogy megvakul, 

sarlóból sajttá már sose, 

szembogara a ravaszul 

kiképzett ujjhold hűvöse. 

 

A rókatárgy egy villanás, 

egy puskacsővel írt tükör, 

a látványt rakja össze más, 

a szél söpörje föl. 

 

A rókatárgy a csönd, a must, 

gerezna és vidéke, 

bor és hamu, muslincafüst, 

a lőpor könnyü béke. 

 

A rókatárgy az alkonyat, 

hadolgavégez, lóra száll, 

porban a gyöngy, piros fogak, 

vércsík és rókaszáj.

. 


