21.

Zanzásítás (Az epigramma)

Mit, milyen sorrendben, hogyan?
Zanzásítsunk! 
1) Olvasd el a következő rövid szöveget!
2) Mondd el a saját szavaiddal, hogy miről szólt!
3) Most lássuk, hogy mennyire világos számodra a „zanzásítás” fogalma!
Válaszolj a következő kérdésekre, és máris kiderül! Tegyél egy X-et a
táblázat megfelelő cellájába!
4) És íme: itt van egy valódi, zanzásított vers! Olvasd el, majd válaszolj a
kérdésre! A helyes válasz mellé tegyél egy X-et!
5) Olvasd el a következő, ismert versekből készült zanzákat, majd
párosítsd őket a versek szerzőjének nevével! A szerző nevét és a teljes
verscímet írd a táblázat megfelelő helyére!
6) És most zanzásítsunk! Olvasd el a TIPP! lépéseit, majd oldd meg a
feladatot!
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Zanzásítás
De mi is az a zanzásítás?!
A „zanzásítás” zsugorítást, tömörítést, lényegre szorítkozó lerövidítést jelent.
Eredetileg a néprajzban használták ezt a fogalmat egyes dél-amerikai indián
törzsek egy meglehetősen vérfagyasztó szokására. Ezek az indiánok ellenségeik
levágott fejét zsugorították össze, hogy övükön viselhessék „trófeaként”.
Az irodalomban a zanzásítás a lényeg kiemelését, egészen rövid, tömör
megfogalmazását jelenti.
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Igaz – hamis feladat
Válaszolj a következő kérdésekre!
Tegyél egy X-et a táblázat megfelelő cellájába!

Állítás

Igaz

Hamis

A zanza eredetileg rajzhoz kötődő fogalom.

Igaz

Igaz

A zanza szót eredeti értelmében a speciális
módszerrel zsugorított fejekre használják.

Igaz

Igaz

Átvitt értelemben a zanzásítás a lényeg
kiemelését, tömör megfogalmazását jelenti.

Igaz

Igaz

A „vérfagyasztó” szó arra utal, hogy nagyon
hideg van, még a vér is megfagy az
erekben.

Igaz

Igaz

Vadászok szokása, hogy az elejtett vad
fejét, agyarát, agancsát kiakasztják a falra.
Az ilyen, büszkeségből közszemlére tett
zsákmányt nevezzük trófeának.

Igaz
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Feleletválasztó feladat
És íme: itt van egy valódi, zanzásított vers!
Olvasd el, majd válaszolj a kérdésre!
A helyes válasz mellé tegyél egy X-et!
A zanzásított vers
Intelem egy birkatürelmű, öreg ebhez, aki már jó ideje tűri szemtelen, tollas
kollegája kihágásait, hogy továbbra se fogyassza el a tyúkeszű házi kedvencet.

Melyik ismert vers zanzáját olvastad?

Helyes

Petőfi Sándor: Farkasok dala
Petőfi Sándor: Anyám tyúkja
Petőfi Sándor: Egész úton hazafelé
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Párosító feladat
Olvasd el a következő, ismert versekből készült
zanzákat, majd párosítsd őket a versek szerzőjének
nevével! A szerző nevét + a teljes verscímet írd a táblázat
megfelelő helyére!
A szerzők neve
Petőfi Sándor, Csokonai Vitéz Mihály, Arany János

Zanzák

Szerzők + verscímek

A máglya sem elég
fenyegető, hogy
megszülessen a dicsőítő
ének.

Nem tudom, mit mondjak
anyának, ha hazaérek.

Az emésztő szerelemre
gyógyír: egy tulipán.
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TIPP

Hogyan kell zanzásítani? Oldd meg a feladatot, aztán magadtól is próbáld ki a
zanzásítást!
LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE
1) Olvasd el a következő versrészletet!
2) A versből egyre több elemet emeltünk ki, hogy végül csak a lényege
maradjon meg.
(Először érdemes átfogalmaznod a verset a saját szavaiddal, majd kiemelni
belőle a kötőszókat, módosítószókat, határozószókat, mellékneveket – de csak
azokat, amelyek nem zavarják meg az értelmét!)
3) A zanzásítás lépéseit a következő táblázatban rögzítettük, csak éppen
összekeveredtek!
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Sorrendező feladat
Rakd sorba a lépéseket úgy, hogy az első helyen a teljes
szöveg álljon, az utolsó helyen pedig már maga a zanza!
Számozd be a lépéseket!
Az eredeti vers
Még nyílnak a völgyben a kerti virágok,
Még zöldel a nyárfa az ablak előtt,
De látod amottan a téli világot?
Már hó takará el a bérci tetőt.

A völgyben virágok nyílnak
még, és a nyárfa is zöldell, de
a bérci tető havas már.

Virágos, zöldellő völgy felett
már havas a hegyhát.
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Még nyílnak a völgyben a
kerti virágok, / Még zöldel a
nyárfa az ablak előtt, / De
látod amottan a téli világot? /
Már hó takará el a bérci tetőt.

A völgyben virágok nyílnak,
fák zöldellnek még, de a
hegytető már havas.

A völgyben kerti virágok
nyílnak még, és a nyárfa is
zöldell az ablak előtt, de a
bérci tetőt már hó borítja.
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