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A Pilvaker – A szavak forradalma 2012-ben indult. A kezdeményezés keretein belül népszerû fiatal
zenészek dolgozzák át a magyar költészet legismertebb alkotásait, és ezeket be is mutatják
március 15-én. Az alábbiakban ezek közül ismerhettek meg egyet.

• Hogyan jött létre a Pilvaker kifejezés? Mi mindenre utal? Beszéljétek meg!

Fluor, Deego, Halott Pénz, Wolfie, 
Furcsa Csé, Lábas Viki 
SZAVAK

Én a betûk jóbarátja vagyok, a szó bizalmasa,
fanatikusabb, mint a Wall Street farkasa.1

Szavak, csodálatos szavak,
Békítenek, lázítanak.

Kisimítják az éleket,
füljáratban kísértenek.
Eldöntenek egy életet.
Följárnak, mint kísértetek.

Keresi a pontot, keresi a vesszõt,
Hálás érte, ha megdöntöd. 
Szárnyalnak, mint a gondolat.
Görnyedve hordanak gondokat.

Szóvirágos az ecset hegye
festenek vele galád istenek.
Gyönyörû világokat jelentenek.
Meghaltál, ha már nincsenek.

Szavak nélkül üres a lap,
halad a kéz, épül az alap.
(Szavak) Dalolnak és dadognak õk.
(Szavak) Gügyögnek, mint a szeretõk.

Ölnek és feltámasztanak.
Szavak, szavak, csodálatos szavak. 
Ölnek és feltámasztanak.
Szavak, szavak, csodálatos szavak. 
Ölnek, békítenek,
Szavak, szavak, csodálatos szavak. 
Lázítanak, feltámasztanak,
Szavak, szavak, csodálatos szavak.

1 a Wall Street
farkasa • utalás egy
2013-ban készült,
az amerikai gazda-
sági és pénzügyi
élet egyik központ-
jában, a Wall
Streeten [vól sztrít]
játszódó filmre
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Az utca mûvészete

A street art [sztrít árt] (utcamûvészet) jellegzetesen városi mûvészet.
Az 1980-as évek elején kezdett elterjedni, hazánkban pedig az 1990-es
években jelent meg ez a mûvészeti forma. A köztéri mûvészet körébe
sorolhatók például a festékszóróval készülõ graffitik, a falfestmények,
a nem kereskedelmi céllal készült poszterek, a matricák, a szobrok.
A mûvek épületek falán és egyéb köztéri felületeken jelennek meg. Az
alkotók így könnyebben tudják megszólítani a közönséget, és üzene-
teik sokkal több emberhez juthatnak el, olyanokhoz is, akiket más-
képpen nem tudnának elérni. A mûvészek általában névtelenségre
törekszenek, illetve gyakran használnak álneveket. Sokan utaznak is
közülük, hogy a világ minél több pontján váljanak ismertté alkotásaik.

22.1. kép • Falfestmény. Hogyan értelmezhetõ a festmény? Szerintetek
mûvészi alkotásnak tekinthetõk-e ezek a mûvek? Vitassátok meg!
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1. Gyûjtsétek össze pókhálóábra segítségével, hogy a dalszöveg szerint mire képesek a szavak!
2. Értelmezzétek a „Kisimítják az éleket” és a „Följárnak, mint a kísértetek” sorokat!
3. Mit jelent a „szóvirág” kifejezés? Miért „galád istenek” festenek vele? Beszéljétek meg! 
4. Vizsgáljátok meg a szavak által végrehajtható „tetteket”! Melyek tekinthetõk pozitívnak, melyek

negatívnak? Mondjatok az életbõl vett példákat! (Pl. mikor döntenek el egy életet?)
5. Milyen költõi eszközök (szóképek, alakzatok) jellemzõek a szövegre? Mi a szerepük?
6. A dalszöveg alapját Juhász Gyula azonos címû verse képezi. Szerintetek mely szövegrészek

származhatnak a versbõl? Miért?

Szavak, szavak...

A dalszöveg alapja Juhász Gyula Szavak címû verse. Témája a szavak hatal-
ma, azt mutatja be, hogyan hatnak ránk, miként befolyásolhatják tetteinket, éle-
tünket. Alkalmasak indulatok keltésére és lecsillapítására, megsebezhetünk
velük másokat. Teremtõ erejük van, szavakból teljes világokat lehet felépíteni,
máskor „dadognak”, kevésnek bizonyulnak az érzések, gondolatok kifejezésére.

A szövegben megjelenik a hétköznapi szóhasználat. A költõi eszközök merí-
tenek a népszerû kultúrából (pl. Wall Street farkasa – hasonlat). A szöveg egyik
fõ eszköze a felsorolás, a vers listaként olvasható, amely a szavak különbözõ
„tetteit” mutatja meg. Hatalmuk ellentmondásosságát az ellentétek érzékeltetik
(pl. békít-lázít, szárnyal-görnyed, öl-feltámaszt). A dalszöveg ritmusát a hason-
ló felépítésû mondatok ismétlõdése, a gondolatritmus adja. 

1. Nézzétek meg egy közösségi videómegosztó portálon a dalhoz készült videoklipet! Beszéljétek
meg a következõkben felvetett szempontok alapján!
a) Hogyan kapcsolható a szavakhoz, szövegek írásához a barkácsolás motívuma?
b) Mely szavak jelennek meg a klipben? Szerintetek miért?
c) Milyen képek fejezik ki, hogy szavakkal befolyásolhatóak vagyunk?

2. Mikor „dadognak” a szavak? Valóban mindent képesek elmondani? Beszéljétek meg!
3. Képesek-e közelebb hozni az irodalmat a fiatalokhoz az ilyen feldolgozások? Vitassátok meg!

Tudod-e?

A dalszöveg
a Pilvaker

2016. március 15-i
mûsorához készült.
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Szavak, csodálatos szavak,
Békítenek, lázítanak.

Eldöntenek egy életet.
Följárnak, mint a kísértetek.

Szárnyalnak, mint a gondolat.
Görnyedve hordnak gondokat.

Világokat jelentenek.
Meghaltál, ha már nincsenek.

Dalolnak és dadognak õk.
Gügyögnek, mint a szeretõk.

Ölnek és feltámasztanak.
Szavak, csodálatos szavak.

Önnek mindig hiányzott,
Ha Ditrichstein nem ciányzott1.

(Kosztolányi Dezsõ)

Drámát legjobban Sexpír,
poloskát Ditrichstein irt!

(Karinthy Frigyes)

2. Bõvítsétek saját soraitokkal a dalszöveget! Szerintetek mire képesek még a szavak? (Kövessétek
a dalszöveg formai sajátosságait (ritmus, rím, alakzat)!

3. a) A dalszövegekhez hasonlóan születhetnek igényes, szellemes reklámszövegek is. Az alábbi-
akban két nyugatos szerzõtõl olvashattok egy-egy reklámot. Milyen terméket reklámoz a két szö-
veg? Mi a humor forrása az egyes reklámokban?
b) Véleményetek szerint mennyiben tekinthetõ egy jó reklámszöveg mûvészi alkotásnak? Vitas-
sátok meg!

4. Magyarázzátok meg az alábbi kifejezések jelentését!
• élesen fogalmaz;
• szófecsérlés;
• szófukar;
• szaporítja a szót

1. Olvassátok el Juhász Gyula Szavak címû versét, majd válaszoljatok az alábbi kérdésekre!
a) Keressétek meg a dalszövegben azokat a sorokat, amelyek nem szerepelnek Juhász Gyula
versében! Hogyan kapcsolódnak ezek a megállapítások a 21. századi szerzõkhöz, illetve mai
életünkhöz?
b) A vers költõi eszközei közül melyek figyelhetõk meg a dalszövegben is? Milyen szerkezetbeli
hasonlóságok és eltérések vannak a dalszöveg és a Juhász Gyula-vers között? 

1 cián • rovarirtásra
is használt mérgezõ
anyag
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